
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 PMMG, PARA O ANO DE 2018

(CFS/CSTSP-2018) – MEDIANTE 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

4.452, de 14 de janeiro de 2016 e tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 01/2018, de 18 de

janeiro de 2018, 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  2018  (CFS/CSTSP-2018),  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 o candidato nº 163.415-3, SD QPE RODRIGO GERALDO SILVA, concorreu às vagas

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 PMMG, CFS/CSTSP-

2018, vagas para QPE Comunicações;

1.2 na 1ª fase do certame, referente a prova de conhecimentos, o candidato obteve 70,00

(setenta) pontos na prova objetiva e 76,00 (setenta e seis) pontos na prova dissertativa,

sendo convocado para a 2ª fase;

1.3  na 2ª fase do certame, Teste de Capacitação Física (TCF), o candidato obteve 51,00

(cinquenta  e  um)  pontos,  sendo  14,00  (quatorze)  pontos  no  abdominal  remador,  20,00

(vinte) pontos na barra e 17,00 (dezessete) pontos na resistência aeróbica;

1.4 em razão da nota, 14,00 (quatorze) pontos no abdominal remador, o candidato interpôs

recurso administrativo, sendo o recurso INDEFERIDO, conforme Despacho Administrativo nº

82/2018-DRH/CRS, publicado no site do CRS, no dia 14 de novembro de 2018;
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1.5 o candidato ajuizou ação judicial, processo nº 5105657-67.2019.8.13.0024, com pedido

de liminar, que foi parcialmente deferida pelo douto magistrado da 3ª Unidade Jurisdicional

da Fazenda Pública do Juizado Especial – 43º JD, da Comarca de Belo Horizonte- MG,

apenas determinando a apresentação do arquivo completo do vídeo relativo ao Teste de

Capacitação Física realizado pelo autor;

1.6 em cumprimento a determinação judicial, o vídeo foi remetido ao juízo e, após análise, o

perito concluiu que o candidato realizou 26 (vinte e seis) repetições corretas nos termos

constantes no edital regulador do certame e, por consequência o candidato deveria ter sido

pontuado com 18,00 (dezoito) pontos e não 14,00 (quatorze) como ocorreu;

1.7 foi proferida sentença julgando procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade

do  ato  administrativo  que  concluiu  pela  inaptidão  do  autor,  viabilizando,  de  maneira

definitiva,  o prosseguimento nas demais fases do processo seletivo  e,  se aprovado nas

demais etapas,  seja autorizada sua matrícula definitiva no  CFS/CSTSP-2018,  permitindo

sua frequência e, finalizando-o positivamente, possa participar da formatura;

1.8 em virtude da alteração da nota no TCF, na modalidade abdominal remador, de 14,00

(quatorze) pontos para 18,00 (dezoito) pontos, o candidato obteve a pontuação de 55,00

(cinquenta e cinco) pontos;

1.9 no dia 14 de novembro de 2018, foi publicado o Ato de Resultado Final do certame,

sendo que o último candidato convocado dentro do número de vagas previstas no edital

para  QPE Comunicações,  obteve 120,00 (cento  e  vinte)  pontos.  Devido  à  mudança  na

pontuação descrita no subitem 1.6 deste ato, o candidato em lide obteve a pontuação final

de 125,00 (cento e vinte) pontos.
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2 RESOLVE:

2.1 em face ao disposto nos subitens 1.7, 1.8 e 1.9 deste ato, fazer a reserva de vaga do

candidato  nº 163.415-3,  SD  QPE  RODRIGO  GERALDO  SILVA, para  o  próximo

CFS/CSTSP,  em  cumprimento  à decisão  judicial,  desde  que  continue  cumprindo  os

requisitos de matrícula, previstos no Edital DRH/CRS nº 01/2018, de 18 de janeiro de 2018;

2.2 cientificar o candidato 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/crs.

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




