
ATO  COMPLEMENTAR  DE  RESULTADO  DA 1ª  FASE  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA
ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS, PARA O ANO DE 2019 (CHO/2019), MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.

A TENENTE-CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (CRS), no uso de suas atribuições regulamentares e
nos termos do  Edital  DRH/CRS Nº 17/2018,  de 28/12/2018,  que regula  o processo seletivo
interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior  de Tecnologia de
Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 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, faz publicar o ato
complementar de resultado da 1ª fase, de candidato sob liminar judicial, a saber:

I - ORIENTAÇÕES GERAIS AO CANDIDATO: 

1  Conforme o subitem 6.14 do edital  regulador  do  certame,  somente  será  corrigida  a  prova
dissertativa (redação) dos candidatos que obtiveram a nota mínima de 60% (sessenta por cento)
dos pontos atribuídos à prova objetiva, na proporção de: 
1.1 03 (três) vezes o número de vagas previstas para o QOC, para ambos os sexos, incluindo-se
os que estiverem empatados na nota de corte.
1.2 06 (seis) vezes o número de vagas previstas para o QOE, incluindo-se os que estiverem
empatados na nota de corte.

2 Os candidatos não classificados para efeito de correção da prova de redação nos termos do
subitem 6.14 do edital regulador do certame serão automaticamente considerados eliminados do
concurso, para todos os efeitos.

3 O espelho da redação corrigida, será encaminhado ao candidato, na data de publicação da nota
obtida, para fins de interposição de recurso, se for o caso, conforme prevê o subitem 8.3 do edital
do certame.

4 O ato de convocação e as orientações específicas para a Avaliação Física Militar (AFM) serão
publicados posteriormente  no site do CRS.

II – NOTA DO CANDIDATO:

1 CHO QOC MASCULINO:

Ordem Nº PM Grad. Nome Prova II (Dissertativa)

1 1165893 2 SGT AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA 77.00

Belo Horizonte, 27 de junho de 2019.

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