
ATO  COMPLEMENTAR  PARA  CORREÇÃO  DA  PROVA  DISSERTATIVA DO CONCURSO
PÚBLICO INTERNO PARA ADMISSÃO  AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS/CURSO
SUPERIOR  DE  TECNOLOGIA  EM  GESTÃO  DE  SEGURANÇA  PÚBLICA  (CHO/CSTGSP),
VAGAS  PARA  O  QUADRO  DE  OFICIAIS  COMPLEMENTARES  E  DE  OFICIAIS
ESPECIALISTAS (CATEGORIAS DE COMUNICAÇÕES, MÚSICO E AUXILIAR DE SAÚDE) DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2019 - CUMPRIMENTO DE DECISÃO
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 nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, e considerando o disposto no edital DRH/CRS n°
17/2018, de 28 de dezembro de 2018, que regula o concurso interno para admissão ao Curso de
Habilitação  de Oficiais/Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  de  Segurança  Pública
(CHO/CSTGSP), vagas para o Quadro de Oficiais Complementares e de Oficiais Especialistas
(Categorias de Comunicações, Músico e Auxiliar de Saúde) para o ano de 2019, faz publicar ato
de determinação para correção de prova da 1ª  fase do concurso, candidato mediante decisão
judicial e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o candidato  nº  116.589-3,  2º  SGT  PM  AMARILDO  NEI  LUCAS  DE  MIRANDA,
concorreu  às  vagas  para  o  concurso  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de
Oficiais/Curso Superior em Gestão de Segurança Pública, Quadro de Oficiais Complementares da
Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2019 – (CHO/CSTGSP/2019);

1.2 na 1ª Fase, o candidato obteve 72,50 (setenta e dois e meio) pontos na nota da prova I
(objetiva);

1.3  para  correção  da  prova  dissertativa,  o  edital  regulador  do  certame prevê  em seu
subitem 6.14, alínea a), ipis litteris:

6.14  Somente  será  corrigida  a  prova  dissertativa  (redação)  dos  candidatos  que
obtiverem nota mínima de 60% (sessenta por cento)  dos pontos atribuídos à prova
objetiva, na proporção de: 
a) 03 (três) candidatos por vaga prevista para o QOC, para ambos os sexos, incluindo-
se os que estiverem empatados na nota de corte. 

1.4 em razão disso o candidato ajuizou ação através do processo nº 313.19.008672-5,
tendo o douto magistrado do Juizado Especial da Comarca de Ipatinga/MG, deferindo a tutela
antecipada,  determinando que o  requerente seja  reclassificado na lista  de aprovados,  para a
correção da prova dissertativa e continuidade no certame.

.

2 RESOLVE:

2.1 determinar ao CRS/4 (Elaboração e Revisão de Provas), que adote as providências
necessárias  para  a  correção  da  prova  dissertativa  do  candidato  em  cumprimento  à  decisão
judicial.

Belo Horizonte-MG, 25 de junho de 2019.

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


