
ATO DE RESERVA DE VAGA DE CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO 
PARA O CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS (CTSP PM/ 2007- RMBH). 

 
 

 
 

 A TENENTE-CORONEL CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições e, consoante o disposto no edital DRH/CRS 
n° 07, de 25 de setembro de 2006, publicado no “Minas Gerais” nº 180, de 26 de 
setembro de 2006, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado 
de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2007 e suas retificações, 
faz a reserva de vaga do candidato abaixo relacionado, no CTSP/10-RMBH, em 
cumprimento de decisão judicial (processo nr. 0024.07.442.763-4). 

 
 

Inscrição Nome Concurso 
MG-11998358 Valdinei de Jesus Ferreira CTSP/07 - RMBH 

 

1. ORIENTAÇÕES: 
 

1.1 A convocação para matrícula no curso, está prevista para o dia 19/01/2011, 
através do SITE do CRS (www.pmmg.mg.gov.br/crs).  
1.2 Para matrícula o candidato deverá portar os documentos previstos no item 6 do 
Edital  do CTSP/07- RMBH, sendo os seguintes documentos: 
 
“6.1.1 Se civil ou militar de outra Corporação: requerimento de matrícula; certidão de nascimento ou 
casamento; documentação comprobatória do cumprimento de sua obrigação com o serviço militar (sexo 
masculino), sendo considerado como situação definida a apresentação dos seguintes documentos: 
Certificado de Dispensa de Incorporação, Certificado de Reservista 1ª ou 2ª categoria, Certificado de 
Isenção, Carta Patente ou Certidão de Situação Militar; título de eleitor, juntamente com a documentação 
comprobatória de sua quitação com as obrigações eleitorais; diploma de conclusão e histórico escolar do 
ensino médio, fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou autorizada pelo 
órgão governamental competente, com a data de expedição de no máximo até o último dia da matrícula; 
certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelas Polícias Civil e Federal e Justiças Estadual e 
Federal, das localidades em que o candidato residiu nos últimos 05 (cinco) anos; comprovante de 
inscrição no CPF, mediante apresentação do referido cartão; declaração de bens e valores que 
comprovem seu  patrimônio privado; declaração de próprio punho, nos casos específicos, de 
desvinculação de função pública federal, estadual ou municipal. 
6.1.2 No ato da matrícula deverá ser preenchido o Formulário para Ingresso na Corporação (FIC), de 
próprio punho, ocasião em 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. 
6.1.2.1 O candidato, ao preencher o Formulário para Ingresso na  Corporação (FIC), não poderá fornecer 
informações falsas ou omitir qualquer informação solicitada, sob pena de cancelamento da matrícula, em 
qualquer fase do Curso Técnico em Segurança Pública, ou de exoneração da Corporação, se formado. 
6.1.3 A apresentação dos documentos exigidos é de inteira responsabilidade do candidato,  que terá sua 
matrícula indeferida se não apresentá-los na data estipulada neste edital ou se apresentá-los rasurados, 
ilegíveis, irregulares ou incompletos. 



6.1.4 A declaração e a apresentação de documentos ou informações falsos ou inexatos, determinará o 
cancelamento da matrícula e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem 
prejuízo das sanções civis, penais e administrativas cabíveis.  
6.1.4.1 Não será efetivada a matrícula do candidato que não cumprir as exigências deste Edital e que 
apresentar Certidão Positiva em qualquer dos Órgãos relacionados no subitem 6.1.1. 
6.1.5 Se integrante da PMMG: requerimento de matrícula; ofício padrão da unidade de origem, contendo 
todas as informações a respeito do candidato (inspeção de saúde, TPB e aspectos de justiça e 
disciplina) e pasta funcional; título de eleitor, juntamente com a documentação comprobatória de 
quitação com as obrigações eleitorais; diploma de conclusão e histórico escolar do ensino médio, 
fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou autorizada pelo órgão 
governamental competente. 
6.1.6 Para matrícula serão aceitas, provisoriamente, declarações ou certidões firmadas pela secretaria 
escolar, dos candidatos que concluíram o ensino médio e ainda não tiveram diplomas de conclusão de 
curso expedidos pela Instituição de Ensino.” 
 
1.3 O não comparecimento do candidato para efetivação da matrícula ou a não 
apresentação dos documentos exigidos, dentro do prazo estabelecido, implicará na 
perda de direito e conseqüente eliminação do concurso.  
 

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2010. 

 

(a)Jaqueline P. Brettas Veloso, Ten Cel PM 

Chefe do CRS 
 

 
 
 
 
 
 


