
ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGO DE SOLDADO DE 1ª CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS 
(QPE) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS, PARA O ANO DE 2008 (CTSP QPE/2008). 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições contidas no R-103, aprovado pela Resolução 
nº 3.875, de 08Ago06, e consoante o disposto no Edital DRH/CRS n° 12, de 27 de 
junho de  2007, publicado no “Minas Gerais” nº 018, de 28 de junho de 2007 e suas 
alterações, que regulou o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de  Minas Gerais, 
para o ano de 2008,  faz publicar a reserva de vaga do candidato abaixo relacionado, 
tendo em vista o cumprimento de ordem judicial, a saber:

1. Considerando que:

1.1  WHENIS  DE  PAULA PIRES,  CI  nº  MG-10644131,  candidato  ao 
concurso  CTSP QPE/2008,  concorreu  às  vagas  para  Comunicações,  do  concurso 
público  para  provimento  do  cargo  de  soldado  de  1ª  classe  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais     (CTSP QPE/2008).

1.2  O  candidato  teve  sua  matrícula  indeferida  no  concurso  CTSP 
QPE/2008, por falta de apresentação de certificado de conclusão de curso técnico em 
Eletrônica ou Eletrotécnica.

1.2 ajuizou Ação Ordinária nº 0024.08.043113-3, pleiteando a matrícula no 
Curso  para  provimento  do  cargo  de  soldado  de  1ª  classe  do  Quadro  de  Praças 
especialistas (CTSP/QPE);

1.3 em 11 de fevereiro de 2011, deu entrada neste Centro o Ofício PA nº 
533/2011 – Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, determinando a matrícula do 
candidato no próximo Curso para provimento do cargo de soldado de 1ª classe do 
Quadro de Praças especialistas (CTSP/QPE);

2. Diante do exposto, resolve:

2.1 Fazer a reserva de vaga do candidato WHENIS DE PAULA PIRES, CI 
nº  MG-10644131, no  CTSP QPE/2010,  em  cumprimento  da  determinação  judicial, 
sendo que a convocação para a matrícula está prevista para o dia 19 de julho de 2011;

2.2  a  documentação  necessária  para  a  realização  da  matrícula  está 
prevista no item 6 do Edital do concurso (CTSP QPE/ 2008).

“6.1  Somente  será  matriculado  no  CTSP  QPE/2008  o  candidato  que  tiver  sido 
aprovado e classificado dentro do limite das vagas conforme critérios estabelecidos,  
preencher os requisitos exigidos no item 3.1 deste edital e, ainda, apresentar, quando  
da efetivação, os seguintes documentos:
a) requerimento de matrícula; 
b) certidão de nascimento ou casamento; 
c)  documentação  comprobatória  do  cumprimento  de  sua  obrigação  com o  serviço  



militar (sexo masculino); 
d) título de eleitor, juntamente com a documentação comprobatória de sua quitação  
com as obrigações eleitorais, juntando Certidão do Tribunal Regional Eleitoral;
e) diploma de conclusão e histórico escolar do ensino médio, fornecido por instituição  
de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou autorizada pelo órgão governamental  
competente; 
f) certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Civil, Polícia  
Federal,   Justiça  Estadual  (inclusive  Juizado  Especial),  Justiça  Federal  (inclusive 
Juizado Especial) e Justiça Militar,  das localidades em que o candidato residiu nos 
últimos 05 (cinco) anos, com data de expedição de no máximo até 60 (sessenta) dias  
anterior à data da matrícula; 
g) comprovante de inscrição no CPF, mediante apresentação do referido cartão; 
h) carteira de identidade;
i) declaração de bens e valores que comprovem seu  patrimônio privado; 
j)  para  os  ocupantes  de  cargo,  emprego  ou  função  pública,  federal,  estadual  ou 
municipal, a declaração, de próprio punho,  de desvinculação destes, conforme prevê 
os  incisos II  e  III  do § 3º  do  art.  142,  c/c  art.  42,  §  1º,  todos da  Constituição da  
República Federativa do Brasil.
k) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) 
para os aprovados na categoria de Auxiliar de Comunicações; Certificado de Registro  
no Conselho Regional de Enfermagem (COREM) para os aprovados na especialidade  
de  Auxiliar  de  Enfermagem  e  Certificado  de  Registro  no  Conselho  Regional  de  
Odontologia, para os aprovados na especialidade de Auxiliar de Higiene Dental.
l) certificado de conclusão de curso técnico, fornecido por instituição de ensino oficial  
ou regularmente reconhecida ou autorizada por órgão governamental, de acordo com a  
categoria/especialidade em que houver sido aprovado, conforme se segue:
I - para aprovados na categoria de auxiliar de armamento: curso profissionalizante em 
ajustagem mecânica,  tornearia  mecânica,  ferramentaria  ou  mecânica  de  usinagem 
geral; ou técnico em mecânica, que possua na grade curricular a disciplina tornearia ou  
ajustagem  mecânica;  ou  engenheiro  mecânico,  que  possua  na  grade  curricular  a  
disciplina tornearia ou  ou ajustagem mecânica.
II  -  para  os  aprovados  na  categoria  de  auxiliar  de  motomecanização:  curso  de 
mecânica  geral,  mecânica  diesel,  lanternagem,  pintura  ou  capotaria,  conforme  a 
especialidade em que se inscreveu.
III  -  para os aprovados na categoria de auxiliar de comunicações: curso técnico de  
eletrônica ou eletrotécnica.
IV  -  para  os  aprovados  na  categoria  de  auxiliar  de  saúde:  Curso  Técnico  de 
Enfermagem ou Curso Técnico de Higiene Dental, conforme a especialidade em que 
se inscreveu.
6.2  No  ato  da  matrícula  deverá  ser  preenchido  o  Formulário  para  Ingresso  na  
Corporação (FIC), de próprio punho, ocasião que, também, deverão ser entregues 02 
(duas) fotos recentes, tamanho 5x7, cópia da carteira de identidade, do título de eleitor  
e do comprovante de inscrição no CPF.”

Belo Horizonte, 04 de março de 2011.

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