
ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO 
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2014 (CFSd QPPM/2014) 
 

 
  O TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO,  no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08 de agosto de 2006, e considerando o disposto no edital 
DRH/CRS n° 14, de 11 de dezembro de 2012, publicado no “Minas Gerais” nº 232, de 13 
de dezembro de 2012, que regula o concurso público para admissão ao Curso de 
Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2014 (CFSd QPPM/2014), faz publicar a reserva de vaga do candidato abaixo 
relacionado, tendo em vista o cumprimento de ordem judicial, e: 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 

  1.1 HUDSON PATRÍCIO, CI nº M6975875, foi candidato ao concurso 
CFSd/1997, para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais, tendo concorrido às vagas para o 17° BPM; 

 
  1.2 o candidato foi CONTRAINDICADO nos Exames Psicológicos e ajuizou 
ação, pleiteando sua convocação para matrícula; 

 
   1.3 em 17 de junho de 2002, foi incluído nas fileiras da PMMG, em 
cumprimento de liminar judicial, com o processo n° 7489582-44.2002.8.13.0024; 
 

1.4 em 22 de novembro de 2002, foi excluído a pedido; 
 
1.5 em 04 de setembro de 2013, deu entrada neste CRS, o ofício AGE/PA n° 

5563/2013, da Advocacia-Geral do Estado, que noticiou a decisão proferida no Recurso 
Extraordinário, permitindo a reserva de vaga para o autor no próximo CFSd. 
 
   2 RESOLVE: 
 

2.1 Fazer a reserva de vaga de HUDSON PATRÍCIO, CI nº M6975875, 
candidato ao concurso CFSd/1997, em cumprimento da sentença judicial, no CFSd 
QPPM/2014, sendo que o candidato deverá acompanhar no site 
www.pmmg.mg.gov.br/crs a convocação para matrícula, prevista para ocorrer em 10 de 
dezembro de 2013. 

 
2.2 a documentação necessária para a realização da matrícula está prevista 

no item 8 do Edital do concurso (CFSd/1997). 
  

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2013. 
 
 

 (a) Josan Mendes Feres, Ten Cel PM 
Chefe do CRS 


