
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 LIMINAR 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  n.  4.452  de  14/01/2016,  e  considerando  o  Edital

DRH/CRS  n.  01/2018,  de  18/01/2018,  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),  faz  publicar  o  ato  de  reserva  de  vaga  no

processo seletivo, mediante liminar judicial, e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  n.  153.362-9,  CB  PM  ROGÉRIO  RIBEIRO  DOS

SANTOS, concorreu às vagas do processo seletivo interno para admissão ao Curso

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

do QPPM da PMMG, CFS/CSTSP-2018;

1.2 na 1ª fase do certame, o candidato obteve  77,50 (setenta e sete e

meio) pontos na nota da prova I e 70,00 (setenta) pontos na nota da prova II, sendo

convocado para a 2ª fase;

1.3 na 2ª fase, no Teste de Capacitação Física (TCF), o candidato obteve

54,00 (cinquenta e quatro) pontos;

1.4 o candidato em lide, obteve a pontuação final de 131,50 (cento e trinta

e um e meio) pontos, sendo o quinto classificado entre os candidatos excedentes,

conforme ato de resultado final publicado no site do CRS, em 19 de novembro de

2018;



1.5 após a verificação dos indeferimentos e cancelamentos de matrículas

pela  EFAS,  na  data  de 11 de  dezembro  de  2018,  foi  publicado  o  ato  n.  01  de

convocação de 04 (quatro) candidatos excedentes para preenchimento das vagas;

1.6 em 02 de janeiro de 2019, foi assinado pelo Comandante da EFAS o

Ato n. 01/2019, referente ao cancelamento da matrícula do n. 159.211-2, conforme

publicado no BGPM n. 01, de 03 de janeiro de 2019;

1.7 em virtude do cancelamento da matrícula do n. 159.211-2, o candidato

em lide, Cb PM Rogério, interpôs requerimento administrativo pleiteando matrícula

no CFS/CSTSP/2018, alegando que seria o próximo excedente a ser convocado

para o referido curso, ocupando a vaga ociosa gerada pelo Ato n. 01/2019 da EFAS;

1.8  o  requerimento  interposto  pelo  candidato  foi  INDEFERIDO por

contrariar o edital regulador do certame, conforme prevê o subitem 4.3, ipis litteris:

O presente processo seletivo terá validade de 30 (trinta) dias, podendo ser
prorrogado  uma  única  vez  e  por  igual  período,  contados  da  data  do
resultado final/homologação do certame.

1.9 o referido processo seletivo, após terminado seu prazo de validade,

com base na data do resultado final/homologação, não teve prorrogado este prazo;

1.10 face ao indeferimento do requerimento administrativo, item 1.8 deste

ato, o candidato ajuizou ação, por meio do processo n. 5034632-91.2019.8.13.0024,

tendo sido assegurado a reserva de vaga para o próximo CFS/CSTSP;

2 RESOLVE:

2.1 face ao disposto no subitem 1.10 deste ato, fazer a reserva de vaga

do  candidato  n.  153.362-9, CB PM ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS, para  o

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

cumprindo os requisitos de matrícula conforme o Edital DRH/CRS n.  01/2018, de

18/01/2018

Belo Horizonte 29 de agosto de 2019

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