
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DA 11a  REGIÃO MILITAR
 (Cmdo Mil Bsb/1960)

REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

(05/02/2021) 35 – OTT MAGISTÉRIO 2020 - PROCESSO SELETIVO 2020/2021 PARA OFICIAL TÉCNICO TEMPORÁRIO (OTT) - DECISÃO
JUDICIAL - DIVULGAÇÃO DE CANDIDATO QUE PROSSEGUE NO CERTAME

 
             O COMANDANTE DA 11ª REGIÃO MILITAR, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que o seguinte candidato
prossegue no Processo Seletivo 2020/2021 para OTT - MAGISTÉRIO, por DECISÃO JUDICIAL:
                      
                    CARLOS MAXIMILIANO DO REGO MONTEIRO FILHO  (OTT – MAGISTÉRIO - BIOLOGIA – BRASÍLIA/DF).

                 “(…) Com estas considerações, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, para sobrestar a eficácia do ato
administrativo fustigado – que culminou na eliminação do suplicante do processo seletivo descrito nos autos – e assegurar a sua participação
nas demais fases do certame, sem prejuízo de realização de nova inspeção de saúde, por Junta Médica regularmente constituída, nos termos
do  mencionado  Decreto  nº  60.822/67,  composta  por  três  médicos  militares  da  ativa  ou  nos  termos  do  subitem 5.2.1  das  instruções
respectivas (caso em que deverá ser acompanhada de competente justificativa), até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora. (…)"

                       Em consequência dessa DECISÃO JUDICIAL:
                    a . esse candidato realizará Inspeção de Saúde (IS), no dia 10/02/2021 (quarta-feira) às 10h30, no Centro de Perícias Médicas 
da 11ª Região Militar – BRASÍLIA/DF);
                    b.  essa IS será realizada por uma Junta Médica (3 médicos);
                    c. este Comando TORNA SEM EFEITO a referência desse candidato no Comunicado n° 24 - OTT 2020, de 04/12/2020.



                     OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
O candidato realizará a IS na data divulgada na listagem a seguir. Para isso, deverão portar DOCUMENTO DE IDENTIDADE

ORIGINAL COM FOTO e trazer TODOS exames médicos determinados pelo Aviso de Convocação, com os respectivos laudos (ORIGINAIS E
CÓPIAS). Esse candidato deve comparecer ao local da IS trajando roupa de banho por baixo (SUNGA), a fim de permitir  a adequada
inspeção de saúde.

Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021.
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