
ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO 
CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS, PARA O ANO DE 2010 – VAGAS PARA AS UNIDADES DO INTERIOR DO 
ESTADO (CTSP/2010 – INTERIOR). 
 

 
  A TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO,  no uso de suas atribuições legais e consoante o disposto no Edital DRH/CRS 
n° 07, de 05 de maio de 2009, e suas alterações, publicado no “Minas Gerais” nº 79, de 
06 de maio de 2009, que regula o concurso público para admissão ao Curso Técnico em 
Segurança Pública da Polícia Militar de  Minas Gerais para o ano de 2010 - Interior, faz 
publicar a reserva de vaga da candidata abaixo relacionada, tendo em vista o 
cumprimento de ordem judicial, e: 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 

  1.1 THAÍSA KARLA ARAÚJO, CI nº MG11218956, candidata da 5ª RPM, 
concorreu às vagas para o 4º BPM, 37º BPM, 3ª CIA PM IND, 4ª CIA PM IND E 5ª CIA 
MAT do concurso público para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais, do ano de 2010 – CTSP/2010 - Interior; 

 
  1.2  a candidata foi aprovada na 1ª fase, com 120 (cento e vinte) pontos; 
 

1.3  na 2ª e na 3ª Fases, foi considerada APTA ; 
 
1.4 na 4ª Fase, obteve 76,00 (setenta e seis) pontos no Teste de 

Capacitação Física; 
 

1.5 na 5ª Fase, destinada aos Exames Psicológicos, a candidata foi 
considerada INDICADA e foi convocada para matrícula no período de 12 a 14 de julho de 
2010; 

 
1.6  o requerimento para matrícula da candidata foi indeferido, por contrariar 

o item 3.1, alínea “d”, do edital, que trata do limite de idade para inclusão na PMMG; 
 
1.7 em 05 de maio de 2015, deu entrada na Diretoria de Recursos Humanos  

o ofício AGE/ARE/UBBA/517/2015 que determinou o cumprimento de decisão proferida 
no acórdão do processo n° 0014600-31.2010.8.13.0295, determinando o cumprimento de 
decisão exarada nos autos, qual seja, a reserva de vaga para a autora  no próximo Curso 
de Formação de Soldados;  

 
1.8 o próximo Curso de Formação de Soldados denomina-se CFSd 

QPPM/2016 e teve seu edital publicado em 18 de março de 2015; 
 
1.9 o curso será realizado em Belo Horizonte, para todos os candidatos 

convocados, conforme item 1.2 do edital do certame.  
 

    
   2 RESOLVE: 
 

2.1  Fazer a reserva de vaga de THAÍSA KARLA ARAÚJO, CI nº 
MG11218956, candidata  ao CTSP/2010 – Interior, em cumprimento de decisão judicial, 
no CFSd QPPM/2016, sendo que a candidata deverá acompanhar no site 



https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/crs/principal.action a convocação para 
matrícula referente ao próximo certame, prevista entre  22 a 29 de fevereiro de 2016.  

 
2.2  a documentação necessária para a realização da matrícula está prevista 

no item 7 do Edital do concurso (CTSP/2010 – Interior) 
 
 

        Belo Horizonte, 03 de julho de 2015. 
 

 
(a)Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM 

     Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
 
 
 


