
 

 
 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
ATO DE SUSPENSÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA 

TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA (TCF) 

 
 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (CRS), no uso de suas atribuições regulamentares 

contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro 2016, e nos 

termos do Edital DRH/CRS n.14/2012, de 11 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o 

concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de 

Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2014 

(CFSd QPPM/2014),e: 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 

 
1.1 foi editado o Decreto n. 47.891, de 20 de março de 2020, sexta-

feira, que reconhece o ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA no ESTADO DE MINAS 

GERAIS, em decorrência da pandemia do COVID-19, o que gerou a necessidade de a 

PMMG SUSPENDER as próximas fases e prazos de recursos do CFSd QPPM/2019- Interior, 

nos termos do comunicado publicado no site do CRS, em data de 22 de março de 2020; 

 

1.2 o candidato LEANDRO ALVES PORTO, inscrição n. 

436790828, foi convocado para comparecer às 09h00 do dia 16 de abril de 2020, na 

Academia de Polícia Militar (APM), para a realização do TCF, conforme ato publicado 

em 18 de março de 2020. 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=5C8595A4E447



2 RESOLVE: 
 

2.1 suspender a convocação para realização do TCF do candidato 

acima nominado até que nova data seja estabelecida; 

 
2.2 determinar à Seção de Concursos, que divulgue, oportunamente, 

a nova data para realização do TCF, tão logo seja viável sua realização; 

 
2.3 solicitar ao candidato que permaneça atento às futuras 

informações que serão disponibilizadas pelos meios de Comunicação Oficial da 

PMMG. 

 
 

 
 
 

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