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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

ERRATA 

EDITAL DRH/CRS Nº 10/2021 

 

EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP) COMPLEMENTAR PARA OS TENENTES 

DO QOPM, ANO-BASE 2013, PARA O ANO DE 2021. 

 

Onde se lê: 

 

4.2 A prova será aplicada, para todos os candidatos na data estabelecida no calendário de 

atividades constante no Anexo “A” deste edital, com início previsto para as 08h30min. 

 

7.2 O candidato deverá estar dentro da respectiva sala 30 (trinta) minutos antes do horário 

de início das provas de conhecimentos, ou seja, às 08h, e não será admitido o acesso 

à sala após este horário, salvo determinação da administração do certame. 

 

7.10.1 para uso de sanitários ou bebedouros e, ainda assim, somente no intervalo de 

tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 

09h31min às 10h30min, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

 

7.12 Será fixado em 01h (uma) hora o período de sigilo, a partir do início da prova, ou 

seja, de 08h30min às 09h30min, no qual os candidatos não poderão deixar o 

estabelecimento de aplicação das provas, sob pena de eliminação do exame. 

 

 

 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC1897CD8F29



 

 

Edital DRH/CRS 
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Leia-se: 

 

4.2 A prova será aplicada, para todos os candidatos na data estabelecida no calendário de 

atividades constante no Anexo “A” deste edital, com início previsto para as 14h00min. 

 

7.2 O candidato deverá estar dentro da respectiva sala 30 (trinta) minutos antes do horário 

de início das provas de conhecimentos, ou seja, às 13h30min, e não será admitido o 

acesso à sala após este horário, salvo determinação da administração do certame. 

 

7.10.1 para uso de sanitários ou bebedouros e, ainda assim, somente no intervalo de 

tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 

15h01min às 16h00min, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

 

7.12  Será fixado em 01h (uma) hora o período de sigilo, a partir do início da prova, ou seja, 

de 14h00min às 15h00min, no qual os candidatos não poderão deixar o estabelecimento 

de aplicação das provas, sob pena de eliminação do exame. 

 

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021. 

 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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