
ATO DE RESERVA DE VAGA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO

AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS/CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA

EM SEGURANÇA PÚBLICA DO QPPM E DO QPE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS

GERAIS, PARA O ANO DE 2019 (CFS/CSTSP-2019).

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no

uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº

4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 03/2019, de 27 de

março de 2019, que regula o processo seletivo interno destinado a selecionar candidatos

para  o  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em Segurança

Pública  do  QPPM e  do  QPE da  PMMG,  para  o  ano  de  2019  (CFS/CSTSP-2019),  em

observância à Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988,

bem como à Lei nº 12.527, de 18 de novembro 2011 (Lei de Acesso à Informação) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  nº  162.892-4, Sd 1ª  Cl  QPE  JULIANA  CARVALHO  SILVA  CUNHA,

encontra-se regularmente inscrita no CFS/CSTSP2019;

1.2  na 1ª fase do certame, prova de conhecimentos, a candidata obteve 75,00 (setenta e

cinco)  pontos  na  prova  objetiva  e  na  prova  74,00  (setenta  e  quatro)  pontos  na  prova

dissertativa, conforme ato de resultado, publicado no site do CRS, no dia 10 de outubro de

2019;

1.3 em face à aprovação na 1ª fase do certame, a candidata foi convocada para a 2ª fase,

correspondente a Avaliação Física Militar (AFM);

1.4  a  AFM é composta de Avaliação Médica (AM)/Controle Fisiológico (CF) e doTeste de

Capacitação Física (TCF);

1.5  em  18  de  outubro  de  2019,  por  meio  de  “PA”  (Painel  Administrativo),  a  candidata

apresentou requerimento administrativo pleiteando nova data para a realização do TCF, haja

vista que comprovou estar no 6º (sexto) mês de gestação;
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1.6 em 23 de novembro de 2018,  o Supremo Tribunal  Federal (STF) fixou a seguinte tese,

em julgamento  de  recurso  de  repercussão  geral,  interposto  pelo  Estado  do  Paraná:  "É

constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à

época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso

público";

1.7 o estado de gravidez não isenta a candidata da realização do TCF e não lhe garante a

matrícula no curso, fazendo jus, tão somente, ao direito de realizá-lo em momento posterior,

ficando sua matrícula no curso condicionada à obtenção de pontuação suficiente, aferida ao

término do certame a que concorreu;

1.8 em razão do disposto no subitem 1.6 deste ato, foi concedido o direito à candidata de

realizar o TCF em momento oportuno, sendo em até 180 dias após, a contar da data do

parto, conforme publicado no Despacho Administrativo nº 97/2019, no dia 21 de outubro de

2019;

1.9  em  10  de  outubro  de  2020,  a  Unidade  da  candidata  comprovou  sua  aptidão

encaminhando ao CRS os dados do BI em que foi publicado o resultado de apta para o

TCF,  via  painel  administrativo  (Seção  de  Concursos  CRS/CFS),  conforme  protocolo

202010030221485-2010;

1.10 a candidata realizou a AFM, em 22 de outubro de 2020, e obteve 51,00 (cinquenta e

um) pontos, conforme ato publicado no site do CRS, no dia  23 de outubro de 2020;

1.11 no dia 06 de novembro de 2020, foi publicado no site do CRS o Ato de Resultado Final

do certame, sendo que o último candidato convocado dentro do número de vagas previstas

no edital obteve 133,50 (cento e trinta e três vírgula cinquenta) pontos. Contudo, no dia 26

de novembro de 2020,  foi  publicado o ato de convocação de candidatos excedentes do

certame, sendo que o último candidato convocado obteve 120,00 (cento e vinte) pontos. A

candidata em lide obteve a pontuação final de 126,00 (cento e vinte e seis) pontos;
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2 RESOLVE:

2.1 em face ao disposto nos subitens 1.10 e 1.11 deste ato, fazer a reserva de vaga para a

candidata  nº 162.892-4,  Sd 1ª  Cl  QPE  JULIANA  CARVALHO  SILVA  CUNHA, para o

próximo  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em Segurança

Pública, desde que continue cumprindo os requisitos de matrícula, conforme prevê o Edital

DRH/CRS nº 03/2019, de 27 de março de 2019;

2.2 cientificar a candidata que deverá acompanhar a convocação para matrícula do próximo

Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, no

site www.policiamilitar.mg.gov.br/cr  s  .

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020.

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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Respeitosamente,

Paulo Henrique, 2º Sgt PM
Aux. CRS/3 – Seção de Concursos




