GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR
ATO N. 7757/2019-DCS, de 29 de abril de 2019.
CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CFSd BM 2014
O CORONEL BM COMANDANTE DA ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR
DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 considerando a determinação
judicial exarada através do Processo 5144468-67.2017.8.13.0024 (cumprimento da sentença) e
Processo 2539693-34.2013.8.13.0024 (ação principal) / Comarca de Belo Horizonte/MG c/c
ofício nº 220/18 – Processo SEI 1400.01.0012810/2018-28 - CBMMG/ASSJUR, de 25Jul18,
RESOLVE:
I – CONVOCAR, por determinação judicial, o candidato Rildo Gonçalves Ferreira
para realizar a 2ª fase (exames de saúde preliminares e complementares e exame psicológico),
do concurso público ao CFSd BM 2014.
II – ORIENTAR ao convocado a comparecer às 08h00min do dia 20 de maio de
2019, segunda-feira, no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), do Terceiro Batalhão de
Bombeiros Militar (3º BBM), situado à Av. Antônio Carlos, 4013 – São Francisco, Belo
Horizonte/MG.
III – ESCLARECER ao convocado que para o dia da apresentação deverá seguir
as seguintes orientações:
a) entrada no 3º BBM pelo portão do estacionamento, Rua Padre João Pio, sem
número, São Francisco, Belo Horizonte/MG.
b) portar obrigatoriamente: documento de identidade oficial (original) com foto
que possa identificar o candidato, 01 (uma) foto 5X7, colorida, fundo branco, recente (revelação
de até 3 meses da data da segunda fase do concurso), com emissão da data no rodapé da
fotografia, e 01 (uma) foto 3X4, colorida, fundo branco, recente, comprovante de Cadastro de
Pessoa Física - CPF, Título de eleitor, documento comprobatório do cumprimento de obrigação
com serviço militar para os candidatos masculinos, comprovante de endereço, prancheta e
caneta esferográfica azul ou preta.
c) caso possua, deverá portar os seguintes documentos: Carteira Nacional de
Habilitação recente, Carteira de trabalho e/ou contratos trabalhistas, PIS/PASEP e histórico
Escolar do Ensino Médio. d) portar as seguintes informações: dados pessoais bancários e
patrimoniais móveis e imóveis; endereços anteriores, ainda, RG, Órgão expedidor, UF, CPF e
endereço do pai, mãe, irmãos, cônjuge ou companheiro, e/ou de pessoas com quem mora
atualmente.
WILLIAM DA SILVA ROSA, CORONEL BM
COMANDANTE ABM
Documento assinado eletronicamente por William da Silva Rosa, Coronel BM, em
Ato 7757 (4617538)
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02/05/2019, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
4617538 e o código CRC 69454D53.

Referência: Processo nº 1400.01.0012810/2018-28
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