
1 

 

ATO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DRH/CRS Nº 07/2017, DE 09/06/2017, QUE 
REGULA A INSCRIÇÃO E CONVOCAÇÃO DE 2º SARGENTOS, QPPM E QPE, PARA O 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2017, CASP- TURMA II. 
 

 
             O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E A TENENTE 
CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital 

DRH/CRS nº 07/2017, de 09/06/2017 que regula a inscrição e convocação de 2º sargentos 
QPPM e QPE para o Curso de Atualização em Segurança Pública da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2017, CASP – TURMA II, e conforme previsto no Memorando 
10.329.2/2017 - GCG, de 17 de julho de 2017, resolvem: 
 
 
1. Retificar o subitem 4.4 do edital, que passa a ter a seguinte redação: 
 

4.4 O ato de convocação para matrícula, contendo a relação dos 60 (sessenta) militares 
convocados para o curso, será publicado na intranet PM na data de 26/07/2017, 
conforme Anexo “A” deste edital. 

 
 
2. Retificar o subitem 5.2 do edital, que passa a ter a seguinte redação: 
 

5.2 A inspeção de saúde será realizada nos termos da Resolução Conjunta nº 4.278, de 
10/10/2013 e suas alterações e deverá ser procedida na Unidade do candidato, ou em 
Unidade que a apoie, no período compreendido do dia 07/07/2017 até o dia 19/07/2017, 
sendo os resultados enviados para CRS até o dia 20/07/2017, com publicação do 
resultado em BI, se apto ou inapto para realização do curso. 

 
 
3. Retificar o subitem 5.4.1 do edital, que passa a ter a seguinte redação: 
 

5.4.1 O oficial QOS responsável pela avaliação deverá preencher o relatório médico, 
constante do anexo “C”, para os militares que se enquadrarem no disposto no subitem 
4.5, o qual deverá ser encaminhado, juntamente com o original do ofício padrão, pelo 
militar convocado na data de apresentação para matrícula prevista para a data de 
31/07/2017. 

 
 
4. Retificar o subitem 6.2.3 do edital, que passa a ter a seguinte redação: 
 

6.2.3 O original do ofício padrão será entregue na EFAS, pelo militar convocado, na data 
de início do curso em 31/07/2017. 

   
5. Retificar o subitem 8.2 do edital, que passa a ter a seguinte redação: 
 

8.2 A Unidade que tiver candidato dispensado definitivamente e convocado para o curso, 
nos termos do item 5 deste edital, deverá verificar se o militar convocado para matrícula 
está de posse do ofício padrão original e do relatório circunstanciado emitido por oficial 
QOS da PMMG da área ou especialidade correspondente ao problema em questão, a fim 
de que se proceda à adaptação dos Planos de Disciplina, para assegurar condições 
especiais durante o processo de aprendizagem ao militar convocado, até o dia 
31/07/2017. O ofício padrão original e o relatório circunstanciado deverão ser entregues, 
pelo próprio militar convocado para matrícula na data prevista para esta, conforme 
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critérios estabelecidos no subitem 5.4.1. 
   
6. Retificar o Anexo “A” - Calendário Detalhado do edital, que passa a ter a seguinte 
redação: 

 
ANEXO “A” 

 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES CASP/2017 - TURMA II 

 
 

Data Atividade Responsável Local/Meio 

12/06 a 
30/06/2017 

Período de Inscrições. Candidato Internet 

06/07/2017 

Prazo máximo para o CRS enviarem 
para as Unidades relação dos 
militares pré-convocados para 

matrícula. 

CRS 
Via PA (Seção de 

Concursos CRS/CASP) 

07/07 a 
19/07/2017 

Prazo para as Unidades verificarem 
se os militares pré-convocados para 

matrícula preenchem ou não os 
requisitos do item 2 do edital. (Caso 

não preencham indicar o item). 
Deverão encaminhar os militares pré-

convocados para matrícula para 
realizarem a inspeção de saúde. 

(Inclusive os militares dispensados 
definitivamente). 

Unidades Unidades/Anexo "C" 

20/07/2017 

Prazo máximo para as Unidades 
enviarem para o CRS relação 

nominal especificando se os militares 
pré-convocados preenchem ou não 
os requisitos e se estão aptos ou 

inaptos para o curso. 

Unidades 
Via PA (Seção de 

Concursos CRS/CASP) 

26/07/2017 
Publicação do ato de convocação 
para matrícula no CASP II/2017. 

CRS Intranet, site do CRS 

31/07/2017 Matrícula/Apresentação dos 
candidatos/Início do curso. 

EFAS 

Site do CRS: www.policiamilitar.mg.gov.br/crs 
 

 
7. Permanecem inalterados os demais dispositivos do edital. 
 
 

               Belo Horizonte, 18 de julho de 2017. 
 
 

 
(a) Emerson Mozzer, Cel PM 
Diretor de Recursos Humanos 

(a) Carla Cristina Marafelli, Ten Cel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 

 
 


