
ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, PARA O ANO DE 2019 (CFSd QPPM/2019) – VAGAS RMBH – 

DECISÃO LIMINAR 

 

 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, aprovado 

pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016 e considerando o disposto no 

Edital DRH/CRS nº 06/2018, de 29 de junho de 2018, publicado no “MG” nº 121, de 

04 de julho de 2018 e Atos de Retificações nº 01, 02 e 03, que regula o concurso 

público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 

Minas Gerais para o ano de 2019 (CFSd QPPM/2019 - RMBH) e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE:  

1.1 o candidato JOÃO MARCOS DE SOUZA RAMOS, inscrição nº 15946913, 

concorreu às vagas do CFSd QPPM/2019 – RMBH;  

1.2 na 1ª fase, referente a prova de conhecimentos (objetiva), o candidato obteve 

87,50 (oitenta e sete vírgula cinquenta) pontos. Na 2ª fase, correspondente a 

Avaliação Física Militar (AFM), obteve 50,00 (cinquenta) pontos; 

1.3 nos Exames de Saúde Preliminares (Clínico) foi considerado INAPTO. E nos 

Exames de Saúde Complementares foi considerado APTO. Nos Exames de Saúde 

Preliminares (Oftalmológico e Otorrinolaringológico) e na Avaliação do subitem 6.12, 

foi considerado APTO; 

1.4 Face a situação o candidato ajuizou ação, processo nº 5012395-

88.2019.8.13.01451, sendo deferida, a título precário, matrícula para o próximo 

certame; 
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1.5 Em 06 de janeiro de 2020 foi publicado, no site do CRS, e o último candidato 

convocado dentro do número de vagas obteve a pontuação final de 135,50 (cento e 

trinta e cinco vírgula cinquenta) pontos. O autor, candidato em lide, obteve a 

pontuação final correspondente a 137,50 (cento e trinta e sete vírgula cinquenta) 

pontos; 

 

2 RESOLVE:  

2.1 Ante o exposto nos subitens 1.2 ao 1.5 deste ato, fazer a RESERVA DE VAGA 

do candidato JOÃO MARCOS DE SOUZA RAMOS, inscrição nº 15946913, para o 

Curso de Formação de Soldados, desde que continue cumprindo os requisitos para 

matrícula, previstos no edital regulador do concurso público (CFSd/2019-RMBH); 

2.2 o candidato deverá acompanhar no site www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, as 

informações relacionadas ao presente ato de reserva de vaga. 

 

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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