
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

ATO N. 5.0616/13 - DRH-5 
CONVOCAÇÃO PARA 3ª FASE MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL  

CFSd BM 2014 
  

O CORONEL BM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS, no uso de suas atribuições legais e, 

considerando o Edital n. 12/2012, do concurso público ao provimento de vagas 

ao Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar do Quadro de Praças 

Combatentes (QP-BM) e do Quadro de Praças Especialistas (QPE-BM) do 

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), para o ano de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais n. 238, de 21Dez12, e 

no intuito de cumprir a decisão judicial prolatada no Agravo n. 0839148-

94.2013.8.13.0000, da 4ª Câmara Cível, RESOLVE: 
  

I – CONVOCAR a candidata Danielly Cristina de Jesus e Souza para 

realizar a 3ª fase do concurso público ao CFSd BM 2014, devendo a mesma se 

apresentar na data e local determinados abaixo. 

DATA HORÁRIO LOCAL ENDEREÇO 

9 de 

dezembro de 

2013 

13h 

Pista de atletismo da 

Academia de Polícia 

Militar 

Rua Diábase, n. 320, 

bairro Prado, Belo 

Horizonte/MG. 

 
II – RECOMENDAR à convocada: 

 chegar com antecedência de 60 (sessenta) minutos ao local 

indicado no item I; 

 atentar para todas as disposições do Edital n. 12/2012, em 

especial aquelas contidas nos itens n. 6.3 e 10 do mesmo; 

 manter o devido cuidado com os objetos pessoais levados para 

as provas, considerando que a comissão aplicadora não se 

responsabilizará pela guarda dos mesmos; 

 estar em boas condições fisiológicas e utilizando trajes 

adequados para a atividade física. 

 
III – ESCLARECER que: 

 não será franqueado o acesso de acompanhantes no interior da 

Academia de Polícia Militar e que não haverá disponibilidade de 

estacionamento no local; 

 portar carteira de identidade oficial, assim considerados aqueles 

previstos no item n. 6.1.8, do Edital n. 12/2012. 
 

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2013. 
 

(a) EDSON ALVES FRANCO, CORONEL BM 
       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


