
TORNA SEM EFEITO A PROVA REALIZADA NO EXAME DE APTIDÃO 
PROFISSIONAL (EAP) PARA OS 1os E 3os SARGENTOS DO QPPM E DO QPE, PARA 
O ANO DE 2014. 

 
     O TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela 
Resolução nº 3.875, de 08 de agosto de 2006, e considerando o disposto no edital 
DRH/CRS n° 13, de 27 de dezembro de 2013, que regula o Exame de Aptidão 
Profissional (EAP) para os  1os e 3os  Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2014, 
e:     
        
 1 CONSIDERANDO QUE: 
 
 1.1 o nº 106.459-1, 3º SGT PM GEOVANI JOSE DE OLIVEIRA, lotado no 9º BPM 
– Barbacena, inscreveu-se no Exame de Aptidão Profissional, optando por fazer a prova 
no 47º BPM – Muriaé, conforme dados do SMAF; 
 

1.2 o candidato, na data da prova, 27/04/14, compareceu na sede do 9º BPM, 
alegando ter realizado sua inscrição no EAP para esta Unidade, conforme todas as 
prescrições editalícias e solicitou realizar a prova; 

 
1.3 o militar foi autorizado, pela Coordenação Regional, a realizar a prova, embora 

seus dados não constassem da relação nominal encaminhada previamente pelo Centro 
de Recrutamento e Seleção – CRS ao 9º BPM/13ª RPM;  

 
1.4 as inscrições para o exame foram disponibilizadas, no site do CRS 

www.pmmg.mg.gov.br/crs, no período de 06/01/2014 a 24/02/2014; 
 

1.5 conforme item 3.4 do edital, o preenchimento dos dados pessoais no ato da 
inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, que assume suas declarações, 
podendo responder penal, civil ou administrativamente, pelos dados lançados; 

 
1.6 em consonância com o item 3.5 do edital, antes de efetivar sua inscrição o 

candidato deveria conferir minuciosamente todos os dados lançados, principalmente os 
de identificação, pois somente seriam aceitos às provas os candidatos cujos dados 
coincidissem com o registrado no cadastro do CRS; 

 
1.7 de acordo com o item 3.6 do edital, durante todo o período de inscrição, foi 

possibilitada ao candidato a retificação de eventuais erros de digitação ou acerto de 
dados. Encerrado o período de inscrições, o sistema foi definitivamente fechado. 

 
 

 2 RESOLVE: 
 
 2.1 deixar de conhecer a prova realizada pelo nº 106.459-1, 3º SGT PM GEOVANI 
JOSE DE OLIVEIRA, tendo em vista haver descumprido o previsto no edital do certame. 
 
 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2014. 
 

(a) Emerson Mozzer, Ten Cel PM 
Chefe do CRS 

http://www.pmmg.mg.gov.br/concursos

