
ATO DE RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DRH/CRS Nº 14/2012, DE 11/12/2012, 
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 2014 (CFSd QPPM/2014).

            O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E O CHEFE DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital DRH/CRS nº 14/2012, de 11/12/2012, 
publicado no “MG” nº 232, de 13/12/2012, resolvem:

1. Alterar  os  itens  4.2 e  5.2 do edital,  passando o período da inscrição  de 14/02/2013 a 
17/03/2013, bem como o calendário de atividades, Anexo “A”, que passam a ter a seguinte 
redação:

“4.2  As  inscrições  serão  feitas  via  Internet,  através  do  site  do  CRS, 
www.pmmg.mg.gov.br/crs,  no  período  de  14/02/2013  a  17/03/2013, exceção  aos 
contemplados pela lei nº 13.392, de 07/12/1999, que será conforme o previsto nos itens 4.13 a 
4.18 deste edital.”

“5.2  As  provas  de  conhecimentos  serão  aplicadas  conforme  previsto  no  calendário  de 
atividades do Anexo “A”.”

           
                               

2. Nas diretrizes aos candidatos acrescentar o item 9.19, que terá a seguinte redação:

“9.19  O  candidato  que  por  alguma  razão,  necessitar  de  condição  diferenciada  para  a 
realização das provas previstas neste edital poderá fazê-lo, desde que requeira, ao Chefe do 
CRS,  com pelo  menos  15  (quinze)  dias  de  antecedência  da  data  específica,  atendimento 
especial para tal fim.”

3. Alterar o 9.3 do edital suprimindo a letra “k”.

4. Suprimir o item 9.15 do edital.

5. Permanecem inalterados os demais dispositivos do edital.

            Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2013.

         (a) Eduardo César Reis – Cel PM             (a) Josan Mendes Feres – Ten Cel PM
             Diretor de Recursos Humanos                                   Chefe do CRS
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ANEXO “A”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO CONCURSO CFSd QPPM/2014

Data / Hora Atividade Responsável/Local
14/02/2013 a 
17/03/2013

Inscrição
Candidato, através do site: 
www.pmmg.mg.gov.br/crs 

14 e 15/02/2013
Entrega de documentos e solicitação de 

inscrição por isenção de taxa.
Candidatos/unidades do anexo 

“C” 

19/02/2013

Data máxima para envio ao CRS da 
relação de candidatos que requereram 

inscrição por isenção de taxa (deferidos e 
indeferidos).

Unidades/PA

22/02/2013
Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas por isenção de taxa
CRS/Internet 

18/03/2013

Data limite para pagamento da taxa de 
inscrição (DAE), que deverá ser impressa 

unicamente através do site 
www.pmmg.mg.gov.br/crs , no mesmo 

link utilizado para inscrição no concurso.

Candidatos, através dos 
bancos: do Brasil, Mercantil do 

Brasil, HSBC, Bradesco, 
Bancoob ou Itaú

22/04/2013 Divulgação do local de prova CRS/Internet

28/04/2013
Domingo

07:15 h
Apresentação dos candidatos nos locais 

de prova
Conforme divulgação prévia 

pela Internet08:00 h
às

12:00 h

Prova I (conhecimentos)
e 

Prova II (redação)

29/04/2013
Remessa das provas para o CRS

Unidades responsáveis pela 
aplicação

Divulgação do gabarito da prova I CRS/Internet

17/05/2013 Divulgação do resultado da prova I
CRS/Internet

12/06/2013 Divulgação das notas da prova II

11/07/2013
Divulgação do resultado da 1ª fase e 
calendário de atividades da 2ª fase.

CRS / “MG” e Internet

10/12/2013
Resultado final e convocação para 

matrícula
CRS / “MG” e Internet

16/12/2013 a 
03/01/2014

Período de matrícula

EFSD / RPM
06/01/2014

Início do curso

Consultas pela Internet: www.pmmg.mg.gov.br/crs 

2

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs
http://www.pmmg.mg.gov.br/crs
http://www.pmmg.mg.gov.br/crs

				            	Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2013.
	         (a) Eduardo César Reis – Cel PM             (a) Josan Mendes Feres – Ten Cel PM
	ANEXO “A”
	Consultas pela Internet: www.pmmg.mg.gov.br/crs 

