
 
ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR 

DIVISÃO DE CONCURSOS E SELEÇÃO 

 
ATO N. 2.382/16 

CONVOCAÇÃO MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 
TERCEIRA FASE DO CONCURSO AO CFSd BM 2017 

 
O CORONEL BM COMANDANTE DA ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS 
GERAIS, no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital n. 3/2015, que dispõe sobre o 
concurso público ao CFSd BM para o ano de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais - DOEMG n. 205, de 04nov15, bem como os atos de retificação do referido edital, 
RESOLVE: 
  
1 - CONVOCAR para a terceira fase do concurso ao CFSd BM 2017 os candidatos abaixo, 

conforme determinação judicial: 

 
Nº Insc. Nome do candidato Processo 

1826433 Danielle dos Santos Freitas  9077095.82.2016.8.913.0024 

1921292 Juarez dos Reis Guimarães Júnior 9081635.76.2016.813.0024 

1846900 Rodolfo Carvalho Neiva 1.0000.16.069202-6/001 

 
2 - Os convocados deverão se apresentar na Pista de atletismo da Academia de Polícia Militar, 

situado à rua Diábase, n. 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, no dia 13 de outubro de 2016, 

às 8h30Min00Seg. 

 
3 - RECOMENDAR aos convocados, para a terceira fase: 

a) chegar com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos ao local determinado no item 2; 

b) atentar para todas as disposições do Edital n. 03/2015, em especial aquelas contidas nos itens 

n. 11 e 20 do mesmo; 

c) manter o devido cuidado com os objetos pessoais levados para as provas, considerando que a 

comissão aplicadora não se responsabilizará pela sua guarda; 

d) estar em boas condições fisiológicas e utilizando trajes adequados para a atividade física; 

e) aos bombeiros militares ou militares de outras Instituições não será exigido o uso de 

fardamento. 

 

4 - ESCLARECER que: 

a) não será franqueado o acesso de acompanhantes no interior da Academia de Polícia Militar e 

não haverá disponibilidade de estacionamento no local; 

b) o candidato deverá portar documento de identidade oficial, assim considerados aqueles 

previstos nos itens n. 17.1, 17.2 e 17.3, do Edital n. 03/2015 para todas as fases. 

 

 

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2016. 

 
 

(a) ERLON DIAS DO NASCIMENTO BOTELHO, CORONEL BM 
COMANDANTE DA ABM 


