
ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO ESPECIAL

DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CEFS / 2020-TURMA I) QPPM E QPE, PARA O ANO

DE 2020, 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 14Jan16, tendo em vista o edital DRH/CRS nº 10/2019, de 05

de dezembro de 2019 e o Ato de Retificação nº 01, publicado em 20 de janeiro de 2020, que

regulam  a  inscrição  e  convocação  dos  Cabos  para  o  Curso  Especial  de  Formação  de

Sargentos (CEFS/20120) – Turma I, QPPM e QPE, para o ano de 2020, em observância à

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988, bem como à Lei nº 12.527,

de 18/11/2011 ( Lei de Acesso à Informação), e

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o nº 129.526-0, CB QPPM MICHAEEL HENRIQUE COSTA,  lotado no  10º

BPM/11ª RPM,  foi promovido à graduação Cabo QPPM em 16 de outubro de 2014. Em

razão disso, ajuizou ação, processo nº 5001278-75.2020.8.13.0433, solicitando a retroação

de sua promoção para 22 de abril de 2012, a fim de garantir sua participação no CURSO

ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CEFS/2020-TURMA I), haja vista que a

Administração entendeu que  não preenchia os requisitos legais para a promoção, por estar

enquadrado na restrição contida  no art.  214 c/c  art.  203,  IX,  “a”  do EMEMG, conforme

publicação  contida  no  BEPM  nº  02  de  02  de  maio  de  2012.  À  época  da  decisão,  o

requerente respondia ação penal na Comarca de Espinosa/MG;

1.2  foi proferida decisão, julgando procedente o pedindo, determinando que o

Estado realizasse a promoção retroativa do militar;

1.3 com a promoção retroativa à data 22 de abril  de 2012,  o militar  em lide

preenche os requisitos do Ato de Retificação nº 01 do edital regulador do concurso interno

assim descritos: “1.2 Poderão se inscrever para o curso todos os Cabos promovidos até 31

de maio de 2012, independente do quadro e categoria” e 4.2 O militar convocado deverá

satisfazer os seguintes requisitos básicos para matrícula no CEFS/2020 - Turma I:



a) ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até 31 de maio de

2012, nos termos da Resolução nº 4.879, de 23/01/2020. (grifos nossos)

2 RESOLVE:

2.1 cumprir a decisão judicial;

2.2 convocar para matrícula o militar abaixo relacionado:

NR GRAD. NOME  UNIDADE/RPM

129.526-0 CB QPPM  MICHAEEL HENRIQUE COSTA 10º BPM/11ª RPM

3 ORIENTAÇÕES:

3.1 o militar  convocado deverá  observar  as  orientações publicadas na

pasta do CEFS/20220 – Turma I , página do CRS , portal da PMMG e apresentar-se

às 08h00 do dia 18 de fevereiro de 2020 -  terça-feira na Unidade Executora da

Região Militar, onde encontra-se lotado.

Belo Horizonte/MG, 14 de fevereiro de 2020.

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


