
ATO DE RESERVA DE VAGA NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS 
(EADO) DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º 
TENENTE  DO  QUADRO  DE  OFICIAIS  DE  SAÚDE  (QOS),  DA  POLÍCIA 
MILITAR  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  –  MEDIANTE  LIMINAR 
JUDICIAL.

A  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas  no  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15abr77  e, 
considerando o R-103, regulado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, nos 
termos  do  edital  nº  13  DRH/CRS,  de  11/12/2012,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de 2º Tenente do  Quadro de Oficiais de 
Saúde (QOS) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013, inserto 
no “Minas Gerais” nº 232, de 13/12/2013, suas retificações, e,

Considerando que :
I – mediante determinação judicial proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara 

de Feitos Tributários do Estado, processo nº 3051217-34.2014.8.13.0024, que 
determinou  a  continuidade  no  certame  do  candidato  de  inscrição nº 
MG10309340, ALEX DOUGLAS GONÇALVES, que concorreu a uma das 12 
(doze) vagas  oferecidas para a especialidade de Enfermeiro – RMBH;

II  –  no ato de resultado da 2ª fase e convocação para a 3ª fase, 
publicado  em  17/09/2014,  o  candidato  encontrava-se  na  11º  posição, 
classificado dentro no número de vagas;

III – no ato de resultado da 3ª fase (exames médicos preliminares e 
complementares), o candidato foi considerado inapto nos exames preliminares 
(clínico), não sendo convocado para fases seguintes;

V – a liminar judicial foi proferida após o término da 5ª fase,  resultado 
final do concurso e posse dos demais candidatos;

IV -  no  dia  30/01/2015,  o  candidato  foi  submetido  ao TCF,  sendo 
considerado APTO;

VI – há a inviabilidade administrativa para submissão de um único 
candidato ao Estágio de Adaptação de Oficiais.

Resolve:
Assegurar uma vaga para o próximo Estágio de Adaptação de Oficiais 

(EAdO), ao candidato abaixo, cumprindo a determinação judicial,  desde que 
continue preenchendo os requisitos exigidos para a convocação:

I - ENFERMEIRO – RMBH:

INSCRIÇÃO UF NOME 

MG10309340 MG ALEX DOUGLAS GONCALVES

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2015.

(a) CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES, TEN CEL PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção


