
ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DO PROCESSO
SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE
OFICIAIS/CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA
(CHO/CSTGSP) – DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2015 -
MEDIANTE CUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a autorização concedida pela
Resolução nº 4.354, de 10/10/2014, que regula o processo seletivo interno para o Curso de
Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública – Área
de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para o quadro de Oficiais
Complementares e de Oficiais Especialistas (categorias de Motomecanização, Armeiro,
Comunicações, Auxiliar de Saúde e Músico) para o ano de 2015, faz publicar em cumprimento
a decisão judicial, ato complementar de convocação para matrícula e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato inscrição n. 125.301-2, 1º Sgt PM ERIELE FERNANDES COELHO,
lotado no 2º BPM/4ª RPM, concorreu às vagas para o concurso interno CHO/CSTGSP-2015;

1.2 na 1ª fase o candidato obteve 170,00 (cento e setenta) pontos na Prova I e 62,00
(sessenta e dois) pontos na Prova II;

1.3 o candidato interpôs recurso administrativo no tocante ao resultado da Prova II,
tendo sido o seu recurso deferido parcialmente pela Comissão de Análises, passando a
nota de 62,00 pontos para 64,00 (sessenta e quatro) pontos, conforme Despacho
Administrativo n. 07/15-DRH/CRS, publicado em 17/04/2015;

1.4 em razão disso, o candidato ajuizou ação ordinária através do processo n.
0069.15.001705-6, que lhe assegurou o direito de dar continuidade no certame;

1.5 o candidato foi submetido às demais fases (Teste de Capacitação Física e
Avaliação Psicológica), sendo considerado APTO e INDICADO, respectivamente;

1.6 conforme ato publicado em 26/08/2015, a liminar judicial garantiu ao candidato,
reserva de vaga para o próximo Curso de Habilitação de Oficiais;

1.7 em 29/06/2016, mediante concessão de nova liminar, ficou assegurado ao
candidato reserva de vaga, somente após o trânsito em julgado de eventual sentença de
procedência, tornando sem efeito o ato publicado em 26/08/2015;

1.8 em data de 17/10/2017, aportou neste Centro, documentação oriunda da
Advocacia Geral do Estado (AGE), noticiando à cerca de decisão proferida pela 5ª Turma
Recursal de Juiz de Fora-MG, após trânsito em julgado, determinando a matrícula imediata
do requerente no CHO/CSTGSP-2017.

2 RESOLVE

2.1 convocar o candidato inscrição n. 125.301-2, 1º Sgt PM ERIELE FERNANDES
COELHO, para matrícula do CHO/CSTGSP-2017, em cumprimento a decisão judicial, desde
que continue preenchendo os demais requisitos para matrícula, conforme o Edital DRH/CRS n.
11/14 de 17/11/2014.



3 ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

3.1 data/hora e local de apresentação do candidato:
3.1.1 data - 30 de outubro de 2017 (segunda-feira);
3.1.2 horário - 08h00min;
3.1.3 local - Escola de Formação de Oficiais (EFO), sito rua Diabase n. 320, bairro

Prado, Belo Horizonte/MG;
3.1.4 uniforme - o da atividade;

3.2 informações/documentos para matrícula:
3.2.1 o candidato deverá estar de posse dos documentos previstos na IRH 198/01,

além do Ofício-Padrão, contendo as informações sobre a inspeção de saúde. Os documentos
são os seguintes:
a) Ofício Padrão assinado pelo Comandante ou autoridade equivalente;
b) Comprovante de conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio ou de Curso Superior
válido no território nacional;
c) Papeleta médica, encerrada e lacrada em envelope identificado;
d) Ficha de alterações devidamente encerrada pela Unidade de origem;

3.2.2 e conforme descrito no Edital DRH/CRS nº 11/2014, de 17Nov14 e demais
orientações da Secretaria de Ensino da EFO através do telefone : (31) 2123-9453.

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI - TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


