
ATO  COMPLEMENTAR  DE  RESULTADO  DA  1ª  FASE  (PROVAS  DE 
CONHECIMENTOS) DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO 
TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DO QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS 
(QPE) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2010 – VAGAS 
PARA AS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SAÚDE, AUXILIAR DE COMUNICAÇÕES 
E MÚSICOS (CTSP QPE/2010). 

O 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° 13/2009, de 25/06/2009, publicado no “Minas Gerais” nº 48, de 16 de 
março de 2010 e suas retificações, que regulam o concurso público para admissão ao 
Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2010 – vagas para as categorias de 
auxiliar de saúde, auxiliar de comunicações e músicos (CTSP QPE/2010), faz publicar 
o resultado da prova II (redação), mediante decisão judicial:

1 CANDIDATA VAGA  PARA AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

 INSCRIÇÃO NOME 
PROVA 

I
PROVA II NR PROCESSO

MG-1190065
7

ANA PAULA LIMA MARTINS 95,00 54,00*
003453.6-39.2010.8.13.

0005
* A NOTA DE CORTE PARA CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE FOI DE 110,00,  SENDO CORRIGIDA A REDAÇÃO DA CANDIDATA MEDIANTE 

DECISÃO JUDICIAl.

                   2 ORIENTAÇÕES A CANDIDATA:

                   2.1 Em conformidade com o item 5.2.7 do edital, a prova de redação não 
terá cunho classificatório, sendo eliminatória para os candidatos que obtiverem nota 
inferior a 60 (sessenta) pontos.

             2.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis contados a partir   da data de divulgação do ato a que se referir,  exceção ao 
previsto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital.

                    2.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao DRH, exceto para o previsto no 
subitem 8.2.1 e deverão ser protocolados no Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), 
rua dos Pampas 701, B. Prado, Belo Horizonte, pessoalmente pelo candidato ou seu 
procurador,  legalmente  nomeado,  com  firma  reconhecida,  anexando  cópia  da 
identidade do procurador e do candidato, dentro do prazo previsto no item 8.1, não se 
admitindo qualquer outra forma de encaminhamento. 

                   2.3 Para recursos contra o resultado da prova de redação, prova 
prática/teórico-prática  (nos  casos  em  que  tenha  sido  exigido  resposta  escrita)  e 
exames médicos, preliminares e complementares, o candidato deverá, pessoalmente 
ou  através  de  seu  procurador,  legalmente  nomeado,  com  cópia  da  identidade  do 
procurador, solicitar, diretamente no CRS, na Rua dos Pampas, 701 – B. Prado, Belo 
Horizonte/MG, cópia autenticada da sua prova ou do laudo de inaptidão, conforme o 
caso, no prazo máximo de dois dias úteis contados à partir da data de divulgação do 
resultado específico. Face ao feriado do período carnavalesco, o prazo será nos dias 
10 e 11/03/11. 
 



                   2.4 Para apresentação das razões recursais o candidato terá o prazo 
máximo de três dias úteis, que serão contados a partir da data de disponibilização da 
cópia de sua prova ou do laudo de inaptidão, conforme o caso, sendo indeferidos os 
recursos protocolados fora dos prazos determinados.

Belo Horizonte, 04 de março de 2011.

 (a) Luiz Renato Junqueira de Carvalho, Ten Cel PM
 Chefe do CRS


