
ATO DE PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

(EAP) PARA OS 1O TENENTES DO QOPM, QOC, QOE E QOS E PARA OS 1O E 3O 

SARGENTOS DO QPPM E DO QPE, PARA O ANO DE 2020, MEDIANTE DECISÃO 

JUDICIAL. 

 
 
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 de 2016 e nos termos do edital nº 03/2020, de 09 

de março de 2020, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1o Tenentes 

do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os 1o e 3o Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano 

de 2020 (EAP/2020), em observância à Constituição da República Federativa do Brasil, de 

05 de outubro de 1988, bem como à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de 

Acesso à Informação), e 

 

 
1. CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 o nº 119.902-5, 3º SGT QPPM IVANEI BARRETO DE SOUZA do 47º BPM, não 

realizou corretamente sua inscrição no EAP/2020, o que impossibilitou sua conclusão; 

 
1.2 segundo o militar, no dia 04 de abril de 2020, realizou sua inscrição para o EAP/2020 

através do sistema de inscrições. Contudo, durante o encerramento de sua inscrição, ao se 

deparar com as opções “finalizar” e Imprimir”, optou pela primeira, o que impossibilitou a 

impressão do comprovante de inscrição. Assim o sistema concluiu que sua inscrição não 

foi efetivada; 

 

1.3 foi ajuizada ação judicial, processo nº 5004023-10.2020.8.13.0439, pleiteando o 

deferimento da tutela de urgência, para que seja realizada a inclusão de seu nome no rol 

de inscritos para o Exame de Aptidão profissional; 

 

1.4 a tutela de urgência foi deferida, determinando que no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas seja incluído o nome do autor no rol de inscritos do EAP/2020. 
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2. RESOLVE: 

 

2.1 face ao disposto no subitem 1.4, assegurar a inscrição e participação do militar no 

EAP/2020, em cumprimento à decisão judicial; 

 

2.2 informar ao militar que deverá realizar a prova do EAP/2020 na Escola Municipal  

Gilberto José Tanuz Braz, situada à Rua Nicodemos Cardosos Silva, nº 458, Bairro João 

XXII- Muriaé/MG. 

 

 

 

 
 

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