
ATO  DE  RESULTADO  NO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS, PARA O ANO DE 2014 (CFSd QPPM/2014), VAGAS PARA A 1ª RPM, MEDIANTE
LIMINAR JUDICIAL.

A  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E
SELEÇÃO (CRS), no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103,  aprovado
pela Resolução n. 4.452, de 14/01/2016, e considerando o disposto no edital DRH/CRS n. 14,
de 11 de dezembro de 2012, publicado no “Minas Gerais” n. 232, de 13 de dezembro de 2012,
que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro
de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPPM/2014), faz
publicar o resultado do candidato, mediante liminar judicial, a saber:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato  HENRIQUE LEON DOS SANTOS BRAZ, inscrição nº  12002584,
concorreu às vagas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPPM/2014), vagas para 1ª RPM;

1.2 na 1a fase do certame, o candidato obteve 140,00 (cento e quarenta) pontos na
prova I (objetiva) e 73,00 (setenta e três) pontos na prova II (dissertativa);

1.3 submetido aos exames médicos complementares de saúde o candidato
foi  considerado  INAPTO,  e considerado  APTO nos  exames  médicos  preliminares,
conforme ato publicado, em 26 de agosto de 2013;

1.4  em  razão  da  inaptidão  nos  exames  médicos  complementares,  o
candidato  interpôs  recurso  administrativo,  tendo  sido  INDEFERIDO,  conforme
publicado  no  Despacho  Administrativo  n.  950/2013-DRH/CRS,  20  de  setembro  de
2013;

1.5 em virtude do indeferimento, o candidato interpôs ação judicial, por meio
do processo n.  5103878-14.2018.8.13.0024, tendo sido assegurado, mediante liminar
judicial, a continuidade no certame;

1.6 no dia 14 de março de 2019, o candidato foi submetido a 3ª fase (Teste de
Capacitação Física), tendo obtido 64,00 (sessenta e quatro) pontos, conforme ato publicado na
página do CRS. O candidato em lide, obteve a pontuação final de 204,00 (duzentos e quatro)
pontos;

1.7 o edital regulador do certame prevê no subitem 5.23, ipsis litteris:

5.23  Para  a  4ª  fase  do  concurso  (exames  psicológicos),  serão  convocados  os
candidatos aptos na fase anterior e melhores classificados no concurso, considerando a
soma das notas da prova de conhecimentos objetiva (prova I) e do TCF, na proporção
de 1,5 (um vírgula cinco) vezes o número de vagas, por local de opção de vagas e
sexo,  sendo incluídos todos os candidatos empatados na nota de corte.  (grifo
nosso)

1.8 o anexo “B” do edital do certame prevê a oferta de 480 (quatrocentos e oitenta)
vagas para 1ª RPM/CPE, sendo 432 (quatrocentos e trinta e dois) masculinos e 48 (quarenta e
oito) feminino;



1.9 no dia 16 de outubro de 2013, foi publicado o ato de convocação para a 4ª fase
(Exames Psicológicos), ocasião em que foram convocados 652 (seiscentos e cinquenta e dois)
candidatos, sendo que o último candidato convocado obteve 208,00 (duzentos e oito) pontos;

1.10  ante  ao  exposto,  subitens  1.6  e  1.9  deste  ato,  verifica-se  que  a  nota  do
candidato em lide foi inferior a nota do último candidato convocado para a 4ª fase (Exames
Psicológicos).

2 RESOLVE:

2.1 deixar  de convocar  o   candidato,  HENRIQUE LEON DOS SANTOS BRAZ,
inscrição nº 12002584, para a 4ª fase do concurso, face aos dispostos nos itens 1.6 ao 1.10 do
presente ato.

Belo Horizonte, 25 de março de 2019.

(a)Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção


