
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

ATO DE SUSPENSÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A  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 14/01/2016 e considerando o disposto no

Edital DRH/CRS nº 03, de 18 de março de 2015, publicado no “Minas Gerais” nº 53,

de 20 de março de 2015, que regula o concurso público para admissão ao Curso de

Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais,

para o ano de 2016 (CFSd QPPM/2016) e,

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 foi  editado o Decreto n.  47.891, de 20 de março de 2020, que reconhece o

ESTADO  DE  CALAMIDADE  PÚBLICA NO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  em

decorrência da pandemia do COVID-19;

1.2 todas  as  atividades  referentes  à  continuidade  do  CFSd/19-Interior  estão

suspensas,  conforme  comunicado  publicado  na  página  oficial  do  Centro  de

Recrutamento  e  Seleção  (CRS),  na  data  de  22  de  março  de  2020,  o  que,  por

coerência,  consideradas  as  circunstâncias  e  as  medidas  de  isolamento  social

adotadas para a contenção da pandemia, se aplica aos concursos do mesmo quadro

de anos anteriores;
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1.3 o candidato JANDESON HENRIQUE ALVES DA SILVA, inscrição 7802543,  foi

convocado, mediante decisão judicial, para realização da avaliação psicológica do

CFSd QPPM/2016, nos dias 27 e 28/05/2020, em Belo Horizonte/MG, conforme ato

de convocação publicado em 06 de março de 2020, no site do CRS;

2. RESOLVE:

2.1  suspender  a  convocação  para  a  realização  da  avaliação  psicológica  do

candidato acima nominado, já que esta só pode ser realizada pessoalmente, e que

há determinação de isolamento social, até que nova data seja estabelecida;

2.2 determinar ao CRS-3 (seção de concursos) que divulgue, oportunamente, a nova

data para realização da avaliação psicológica, 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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