
 

ATO DE CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE (PROVA ORAL E PROVA DE 

TÍTULOS) DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 

FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O 

ANO 2020 (CFO/20) – MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. 

 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições 

regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de 

janeiro de 2016, e nos termos do Edital DRH/CRS nº 11/2019, de 06 de dezembro 

de 2019, que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de 

Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O candidato LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS, inscrição nº 17607250, 

concorreu às vagas do concurso público para admissão ao CFO/2020; 

1.2 Na 1ª fase do certame, referente a prova de conhecimentos (objetiva), o 

candidato obteve 130,00 (cento e trinta pontos) e 67,00 (sessenta e sete pontos) na 

prova dissertativa (redação); 

1.3 o edital regulador do certame estabelece no subitem 6.17, ipis litteris: 

6.17 Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver o mínimo de 
60% (sessenta por cento) dos pontos atribuídos à prova objetiva ou de 70% 
(setenta por cento) dos pontos atribuídos à prova dissertativa. 

1.4 Em decorrência da eliminação na prova dissertativa o candidato interpôs recurso 

administrativo, sendo considerado não conhecido por não preencher o requisito de 
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admissibilidade previstos nos subitens 8.1.9, alíneas “C” e “D” do Edital DRH/CRS nº 

11/2019; 

1.5 Em razão do recurso administrativo não conhecido o candidato interpôs ação 

judicial, processo nº 5044050-82.201.8.13.0024, sendo deferida a parte autora que a 

banca examinadora do certame conheça do recurso administrativo interposto pelo 

agravante; 

1.6 Em virtude da decisão proferida nos autos foi realizada nova análise do recurso 

apresentado pelo candidato, sendo deferido parcialmente e atribuída a nota de 75,00 

(setenta e cinco pontos), conforme Despacho Administrativo nº 25.10/2021-

DRH/CRS, publicado no site do CRS no dia 30 de abril de 2021; 

1.7 No dia 26 de janeiro de 2021 foi publicado o ato de convocação para a 2ª fase do 

certame, tendo o último candidato convocado obtido a pontuação final 

correspondente a 200,00 (duzentos pontos). O candidato em lide, com a nova 

pontuação atribuída em decorrência do recurso administrativo, obteve a pontuação 

de 205,00 (duzentos e cinco pontos). 

 

2 RESOLVE: 

2.1 Face aos subitens 1.6 e 1.7 deste ato, fazer a convocação do candidato 

LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS, inscrição nº 17607250, para a prova oral 

e títulos e posteriormente, em data oportuna, fazer a convocação a Avaliação Física 

Militar e Avaliação Psicológica.  

 

3 ORIENTAÇÕES PARA PROVA ORAL E TÍTULOS: 

3.1 A Prova Oral e a Prova de Títulos serão realizadas em dois dias, em Belo 
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Horizonte, conforme as datas abaixo: 

1º Dia – 01/05/2021 2º Dia – 02/05/2021 

Direito Constitucional Direito Administrativo 

Direito Penal Comum e Militar Direito Processual Penal Comum e Militar 

3.2 Local de prova: 

Data Provas Local Sala Endereço 

01 e 

02/05/2021 

Prova Oral  

e 

Títulos 

Escola de Formação de 

Soldados  

EFSd - Prédio principal 

09-A 

Rua Dr. Gordiano, 

nº 123, Bairro 

Prado BHTE/MG 

 

3.3 A prova oral, de caráter eliminatório, será realizada em conformidade com os 

subitens 6.59 a 6.63 do edital regulador do certame. 

3.4 Será considerado reprovado na prova oral, e automaticamente eliminado do 

concurso o candidato que não obtiver o aproveitamento mínimo de 50% (cinquenta 

por cento), faltar e/ou chegar atrasado para a realização de qualquer prova. 

3.5 O portão da escola será aberto a partir de 06h15min. O candidato deverá estar 

em condições às 07h em sala, atentando para o subitem do edital: 

“9.7 Será eliminado do processo seletivo, dentre outras situações 
previstas neste edital, o candidato que: 
... 
b) faltar ou chegar atrasado para a realização de qualquer prova, 
avaliação, teste ou exame, bem como para qualquer chamada 
previamente definida pela administração do concurso; 

3.6 A prova de títulos será de caráter classificatório e terá o valor de 10 (dez) 

pontos, observando-se os subitens 6.64 a 6.69 do edital regulador do certame. 

3.7 OS TÍTULOS DEVEM SER APRESENTADOS EM ORIGINAL E UMA CÓPIA 

AUTENTICADA.  
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3.8 Os títulos serão entregues pessoalmente SOMENTE no dia 01 DE MAIO DE 2021, em 

sala de aula, no primeiro dia de realização da prova oral. O candidato deverá acondicionar 

os títulos em envelope pardo, medido 24 x 34,4 cm (A x L) e colar a etiqueta correspondente 

do anexo “A” deste ato, na parte superior à esquerda em modo paisagem. Os títulos 

entregues fora da data estabelecida NÃO serão conhecidos. 

3.9 O candidato, que for fazer a entrega dos títulos, deverá preencher, destacar e levar no 

dia da entrega dos títulos, o comprovante constante do anexo “A” deste ato e entregar ao 

militar responsável pelo recebimento, para fins de controle.  

 

 

Belo Horizonte/MG, 30 de abril de 2021 

 
 
 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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ANEXO “A” 
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