
ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO 2014
(CFO/2014) – MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.

A MAJOR PM, RESPONDENDO PELA CHEFIA DO CENTRO DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas
atribuições regulamentares e nos termos do Edital DRH/CRS no 08/2013, de 06/09/2013, que
regula o Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, da Polícia Militar de
Minas Gerais,para o ano de 2014 (CFO/2014) inserto no “Minas Gerais” nº 167, de 07/09/2013, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 a candidata VIVIANE CRISTINA DE ALMEIDA, inscrição MG-8.823.901,
concorreu às vagas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2014 (CFO/2014);

1.2 na 1a Fase do certame, a candidata obteve 155,00 (cento e cinquenta e cinco)
pontos na nota da prova I e 85,00 (oitenta e cinco) pontos na nota da prova II. Na 2a Fase, foi
considerada APTA nos exames clínico, odontológico, otorrinolaringológico, prova oral e avaliação
psicológica e INAPTA nos exames complementares e oftalmológico;

1.3 a candidata interpôs recurso administrativo, face aos resultados de inaptidão,
tendo sido DEFERIDO, o relativo aos exames complementares e INDEFERIDO para o exame
oftalmológico, publicação através do Despacho Administrativo nº 16/14 – DRH/CRS, publicado em
17 de março de 2013;

1.4 a nota de corte para convocação à 3a fase foi de 240,00 pontos;

1.5 a candidata ajuizou ação através do processo nº 6018182-95.2015.8.13.0024,
tendo sido assegurada, através de liminar judicial, a sua continuidade nas demais fases do certame;

1.6 submetida ao Teste de Capacitação Física (TCF), a candidata obteve, 69
(sessenta e nove) pontos, conforme ato de resultado publicado no dia 17 de agosto de 2017;

1.7 submetida ao exame toxicológico, a candidata foi considerada APTA, conforme
ato publicado no site deste Centro, no dia 22 de agosto de 2017;

1.8 com os resultados, a candidata obteve pontuação final de 309 (trezentos e nove)
pontos, passando a figurar na classificação do certame, como sendo a quinta candidata
excedente no ato de resultado final do certame, publicado em 28 de março de 2014;

1.9 as quatro candidatas excedentes no certame, foram convocadas em decorrência
da desistência de outros candidatos, conforme comunicação da Escola de Formação de Oficiais,
por meio de mensagem via Painel Administrativo (PA), protocolos nº 13971369178191388-1404, de
10/04/2014 e nº 139724058992616193-1404, de 11/04/2014, resultando em ato publicado no site
deste Centro, no dia 14 de abril de 2014;

1.10 em 28 de abril de 2014, houve uma nova desistência no Curso de Formação de
Oficiais, conforme ato publicado no Boletim Interno do CAE, nº 16 de 08 de maio de 2014.

2 RESOLVE

2.1 fazer a reserva de vaga da candidata, VIVIANE CRISTINA DE ALMEIDA,
inscrição MG-8.823.901, no próximo Curso de Formação de Oficiais, em cumprimento de decisão



judicial, desde que continue cumprindo os requisitos de matrícula conforme o subitem 11.3 do
EDITAL DRH/CRS Nº 08/2013, DE 06/09/2013;

2.2 a candidata deverá acompanhar no site https://www.policiamilitar.mg.gov.br/crs a
convocação para matrícula do próximo Curso de Formação de Oficiais.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2017.

(a)GRAZIELA CARPINSK CORRÊA, MAJ PM
RESP. P/ CHEFIA DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


