
ATO  DE  RETIFICAÇÃO  DO  RESULTADO  DA  2ª  FASE  (EXAMES 
PRELIMINARES DE SAÚDE) DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO 
CURSO  TÉCNICO  EM  SEGURANÇA  PÚBLICA  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE 
MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2009 –  VAGAS PARA AS UNIDADES DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (CTSP/2009 – RMBH).

              O TENENTE CORONEL 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° 11, de 20 de junho de 
2008, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04 de julho de 2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – RMBH, e:

1. CONSIDERANDO QUE:

I  – O ato de divulgação do resultado da 2ª fase (Exames Preliminares de Saúde) do 
concurso  público  para  admissão ao Curso  Técnico  em Segurança Pública  da  Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – RMBH, foi divulgado no dia 12 de janeiro de 
2009;

  
II – após divulgação do ato de resultado da 2ª fase, foi constatado erro material, quando 
do exercício do controle de legalidade dos atos administrativos publicados;

III – a restauração da situação de regularidade dos atos administrativos praticados pela 
Administração Pública, constitui poder/dever de auto-tutela assegurado pela Súmula 473 
do STF.

2. RESOLVE: 

Retificar  o  ato  de  divulgação  do  resultado  da  2ª  fase  (Exames 
Preliminares  de  Saúde)  do  concurso  público  para  admissão  ao  Curso  Técnico  em 
Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – RMBH, no 
que se refere ao candidato abaixo:

INSCRIÇÃO NOME
1ª

FASE
2ª

FASE
MG15301056 GUILHERME MARTINS FERREIRA 112,50 INAPTO OTORRINO

3 - ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO:

a)  Para recurso contra a 2ª fase (Exames Preliminares de Saúde) o candidato poderá, 
pessoalmente ou através de seu procurador, legalmente nomeado com firma reconhecida, 
e  cópia  da  identidade  do  procurador,  solicitar  cópia  autenticada  do  relatório  de 
inaptidão, obedecendo o prazo estipulado no item 8.1, na Rua dos Pampas, 701 – Prado, 
Belo Horizonte/MG; 
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b) para apresentação das razões recursais o candidato terá também o prazo de 02 (dois) 
dias  úteis,  que  serão  contados  a  partir  da  data  de  disponibilização  da  cópia  do  seu 
relatório de inaptidão, sendo indeferidos os recursos protocolados em desacordo com os 
prazos estipulados;

c) permanecem inalterados os demais resultados da 2ª fase (Exames Preliminares de 
Saúde) do concurso público para admissão ao Curso Técnico de Segurança Pública da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2009 – vagas para as Unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (CTSP/2009 – RMBH).

Belo Horizonte, 05 de março de 2009.

(a) Francisco de Assis Leal da Silva, Ten Cel PM
 Chefe do CRS
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	 Chefe do CRS

