
ATO DE PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL
(EAP) PARA OS 1O TENENTES DO QOPM, QOC, QOE E QOS E PARA OS 1O E 3O

SARGENTOS DO QPPM E DO QPE, PARA O ANO DE 2019, MEDIANTE DECISÃO
LIMINAR.

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO,  no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado
pela  Resolução  n.  4.452,  de  14/01/2016  e  nos  termos  do  Edital  nº  02/2019,  de
08/03/2019, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1o Tenentes do
QOPM, QOC, QOE E QOS e para os 1o e 3o Sargentos do QPPM e do QPE, para o
ano de 2019, (EAP/2019), faz publicar, em cumprimento de decisão liminar e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o nº 114.830-3, 3º SGT QPPM, WALMERSON ZORCELINO NEVES, lotado
no COPOM/EM11º RPM/11º RPM,  teve o seu pedido de inscrição indeferido para a
realização do EAP/2019, por não preencher o requisito do subitem 2.1.1, alínea “c”, que
prevê, ipsis litteris:

2.1.1 REQUISITOS GERAIS:
(...)
c) estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática com
arma de fogo e no TAF;

1.2  face  ao  indeferimento,  o  interessado  ajuizou  ação  judicial  através  do
processo nº 5004803-02.2019.8.13.0433, tendo sido assegurada por meio de liminar
judicial, a sua inscrição no EAP/2019, bem como sua participação nas demais fases do
certame, de acordo com as regras do edital.

2 RESOLVE:

2.1 cumprir a decisão judicial, em razão do disposto no subitem 1.2 deste ato,
assegurando ao requerente sua inscrição no EAP/2019.

3 LOCAL DE PROVA:

3.1  o  endereço  onde  as  provas  serão  aplicadas,  em  cada  localidade,  foi
divulgado no site do CRS em 24/06/2019. O candidato deverá conferir o local onde
realizará a sua prova.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2019

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


