DIVULGAÇÃO DA NOTA DA PROVA DE REDAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA
ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS PARA O ANO 2015.
O CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições
regulamentares nos termos do Edital DRH/CRS nº 05/2014, de 30/05/2014, que regula o
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de
Minas Gerais, para o ano de 2015, faz publicar a nota da prova II (redação), na página do
CRS <https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/crs>, através do item “consulta nota
de prova”, do menu principal.
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS
A cópia da redação será disponibilizada nos dias 27 e 28/10/2014, na Rua dos Pampas,
nº 701, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG, conforme subitens do edital regulador do
certame:
“13.4 Em relação aos resultados da prova dissertativa (redação), dos exames de saúde,
da prova oral, da prova de títulos e do teste de capacitação física, a administração do
concurso concederá 02 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à
data de divulgação do resultado específico, para que o candidato ou seu procurador,
compareça ao CRS (localizado na Rua dos Pampas, nº 701, bairro Prado, Belo
Horizonte/MG) e retire a cópia autenticada da sua prova dissertativa (redação) ou certidão
do resultado dos exames de saúde, da prova oral, da prova de títulos e do teste de
capacitação física, conforme modelo constante no ANEXO "E".
13.4.1 No primeiro dia útil posterior ao término do prazo estipulado no subitem 13.4,
iniciará a contagem do prazo para a interposição do recurso (item 13).
13.4.2 Não serão fornecidas cópias ou certidões relativas às provas, exames ou testes
fora do prazo previsto no subitem 13.4 e durante o prazo recursal.
13.5 Para o recurso contra a prova dissertativa, as razões do candidato deverão ser
apresentadas em folha avulsa aos seus dados de identificação, conforme orientações
constantes do formulário do ANEXO “D”, sob pena de não ser conhecido.”
Belo Horizonte, 24 de outubro de 2014.
(a) Emerson Mozzer, Ten Cel PM
Chefe do CRS

