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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATO 17.071, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITAR - CFSd BM 2014
CONVOCAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 3ª FASE (TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA)
O TENENTE-CORONEL BM RESPONDENDO PELO COMANDO DA ACADEMIA DE
BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso XIII, art. 3º,
da Resolução n. 923, de 22Jul20, e considerando a decisão judicial exarada no respec vo
processo RESOLVE:
I - CONVOCAR o candidato Rommel Rocha de Aguiar, processo nº 000202579.2014.813.0382 para a realização da 3ª fase do concurso (Teste de Avaliação Física), conforme quadro
abaixo:
Data

Horário

02/10/2020 07h00min

Local
Pista de atle smo da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais - APM, situada à rua
Diábase, n. 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG

II - ORIENTAR que o convocado deverá:
a) portar documento de iden dade oﬁcial, assim considerados aqueles previstos no Edital;
b) providenciar atestado médico, o qual será obrigatoriamente apresentado à comissão de
aplicação, comprovando que o candidato está apto a ser subme do ao teste, conforme modelo abaixo.
III - RECOMENDAR ao convocado:
a) chegar com antecedência de 60 (sessenta) minutos aos locais determinados;
b) atentar para todas as disposições do Edital n. 12/2012, em especial aquelas con das
no item n. 6.3 do mesmo;
c) estar em boas condições ﬁsiológicas e u lizando trajes adequados para a a vidade

sica.

IV - ESCLARECER que:
a) não será franqueado o acesso de acompanhantes no interior da Academia de Polícia
Militar de Minas Gerais, e não haverá disponibilidade de estacionamento no local;
para a prova.

b) a comissão aplicadora não se responsabilizará pela guarda de objetos pessoais levados

ANEXO "A" - MODELO DE ATESTADO MÉDICO
Atesto para os devidos ﬁns, que (nome) ___________________________________________,
CPF_________________,ID_____________, candidato (a) ao Curso
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de Formação de Soldados Bombeiros Militar, encontra-se apto para realizar o Teste de (Avaliação/capacitação Física
ou habilidades natatórias),
______________________________________.

_______________________________________
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO COM CRM

ALESSANDRO FÁBIO DALDEGAN, TENENTE-CORONEL BM
RESPONDENDO PELO COMANDO

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Fabio Daldegan, Tenente Coronel, em
21/09/2020, às 13:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 19608963
e o código CRC FD3D8BF2.
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