
RETIFICADORA  DO  ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA

MATRÍCULA  NO  CURSO  ESPECIAL  DE  FORMAÇÃO  DE  SARGENTOS,  DO

QPPM E QPE DA POLÍCIA MILITAR DE MNAS GERAIS, PARA O ANO DE 2022,

(CEFS/2022) – MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL.

O  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E

SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições

regulamentares, contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de

janeiro de 2016 e nos termos do Edital DRH/CRS nº 15/2021, de 30 de dezembro de

de 2021, que regula a convocação de Cabos para o Curso Especial de Formação de

Sargentos (CEFS I) QPPM e QPE, e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 O nº 130.796-6, CB PM RICARDO ALVES FAVAL, lotado na 9ª RPM, teve sua

matrícula  indeferida no  CEFS/2022,  tendo  em  vista  o  não  preenchimento  do

requisito previsto no item 2.1, do edital do concurso, que prevê, ipsis litteris:

2.1 O presente processo seletivo é aberto exclusivamente aos Cabos do
QPPM e do QPE-PM, promovidos até o mês de dezembro de 2014.

1.2 O  militar  ingressou  nas  fileiras  da  Polícia  Militar  em  03 de  maio  de  2002,

mediante liminar judicial. No ano de 2007 prestou um novo concurso para assegurar
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sua permanência na Instituição, sendo incluído regularmente no dia 12 de fevereiro

de 2007;

1.3 Em  razão  disso,  o  militar  ajuizou  ação  com  pedido  de  tutela  de  urgência,

processo nº 5000736-55.2022.8.13.07021, requerendo sua participação no curso. A

tutela  foi  deferida,  determinando  a  matrícula  do  autor  no  CEFS  I/2022,  e

assegurando sua participação com presença em salas de aula e o direito de realizar

todas as provas e demais atividades do curso em condições de igualdade com os

demais  colegas  de  turma  e  sendo  aprovado  em  todas  as  disciplinas  que  seja

promovido  a  Graduação  de  Terceiro  Sargento,  desde  que  não  haja  outro

impedimento senão aquele relativo à contagem de tempo de serviço do autor.

No ato de convocação para matrícula publicado no site do CRS2 no dia 24/03/2022

havia  orientação  para  que  o  candidato  se  apresentasse  na  EFAS  –  Escola  de

Formação de Sargentos. 

No entanto, há de retificado nesse ponto, vez que, conforme previsão editalícia em

seu anexo “I”, a unidade executora do curso do militar é a 9ª RPM.

2 RESOLVE:

2.1 Ante o exposto, cumprir a decisão judicial;

2.2 Convocar o nº 130.796-6, CB PM RICARDO ALVES FAVAL lotado na 9ª RPM,

para matrícula no CEFS/2022.

1 SEI nº 1080.01.0007173/2022-66 
2 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/240320221113083080.pdf
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3.ORIENTAÇÕES:

3.1 O militar convocado deverá observar as orientações3 publicadas no dia 19 de

janeiro de 2022, na pasta do CEFS/2022,  site do CRS, e deverá apresentar-se na

119ª Cia ET/EM9ªRPM, às 08h30min do dia 28 de março de 2022.

Belo Horizonte/MG, 25 de março de 2022.

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção

3 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/190120221402287870.pdf
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