
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). 
 

 
  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° 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 do candidato abaixo relacionado, tendo em vista o 
cumprimento de ordem judicial, e: 

 
1. CONSIDERANDO QUE: 
 

  1.1 WALDIR DA SILVA JÚNIOR, CI nº MG11102507, CPF nº  04992592627, 
é candidato ao concurso CTSP/2010 - Interior – 16ª RPM, vagas para o 28º BPM, 45º 
BPM 16ª CIA MAT, do concurso público para provimento do cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais; 

 
  1.2 o candidato foi aprovado na 1ª fase, com 115,00 (cento e quinze) pontos 
na 1ª Fase e considerado APTO na 2ª fase; 
 

1.3 nos Exames Complementares de Saúde da 3ª fase do certame foi 
considerado INAPTO, tendo sua permanência assegurada em virtude de liminar obtida no 
Processo nº. 704.10.004550-6, tão somente para realização das próximas fases, sem 
direito ao curso de formação; 
 

1.4 foi convocado para a 4ª Fase (Teste de Capacitação Física) do concurso, 
em 04 de agosto de 2010, em que obteve nota 67,00 (sessenta e sete) pontos, tendo sido 
considerado APTO; 

 
   1.5 em 26 de agosto de 2010, o candidato foi convocado para a 5ª Fase 
(Exames Psicológicos) e considerado INDICADO, com resultado publicado em 21 de 
setembro de 2010; 
 

1.6 a liminar deferida anteriormente foi ampliada em 22 de outubro de 2010, 
pelo juiz da Comarca de Unaí(Processo n°. 704.10.004550-6), em que reconsiderou a 
decisão anterior, no tocante à ressalva quanto ao curso de formação, determinando a 
matrícula do requerente no Curso de Formação do Concurso para provimento do cargo 
de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais de 2010, em igualdade de 
condições com os demais candidatos. Em caso de eventual aprovação no curso de 
formação, condicionou a nomeação e a posse do candidato ao necessário julgamento do 
mérito da ação; 

 
1.7 a administração foi oficiada pela Advocacia Geral do Estado, através do 

ofício n°. 1133/2010/AGE/Patos de Minas, em 06/12/10, para dar cumprimento à ordem 
judicial, devendo proceder à matrícula no candidato no CTSP/2010; 

 
1.8 em 14 de dezembro de 2010, esse Centro, através do ofício n°. 

11449/AJ/CRS, informou ao Juiz da Comarca de Unaí que o candidato prestou concurso 
para o CTSP/2010 – Interior e que o curso teve início em julho de 2010, o que 



impossibilitava a realização da matrícula. E, em virtude do transcurso do tempo, aquele 
Juízo permitiu que o candidato escolhesse ser matriculado no curso do certame em 
andamento, qual seja, o CTSP/2010 – RMBH, ou, se o requerente preferisse, que 
aguardasse o próximo CTSP – Interior, cujo edital ainda não foi publicado; 

 
1.9 o candidato firmou declaração, optando por aguardar o próximo CTSP – 

Interior, em que lhe seria garantida a reserva de vaga, sem prejuízo na espera; 
 
1.10 em 25 de novembro de 2012, deu entrada neste CRS o ofício n° 

406/2012, da Secretaria da 2ª Vara da Comarca de Unaí, determinando o cumprimento de 
decisão proferida nos autos, qual seja, a reserva de vaga para o autor no interior, no 
próximo Curso de Formação de Soldados; 

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

QPPM/2014 e teve seu edital publicado em 11 de dezembro de 2012; 
 
1.12 o curso será realizado em Belo Horizonte, para todos os candidatos 

convocados, independente de local de opção de vagas, conforme item 1.6 do edital do 
certame, retificado pelo Ato n° 01, de 18 de dezembro de 2012.  
 
   2. RESOLVE: 
 

2.1 Fazer a reserva de vaga de WALDIR DA SILVA JÚNIOR, CI nº. 
MG11102507, CPF Nº 04992592627, candidato ao concurso CTSP 2010 Interior – 16ª 
RPM, vagas para o  28º BPM, 45º BPM 16ª CIA MAT em cumprimento da decisão judicial, 
no CFSd QPPM/2014, sendo que o candidato deverá acompanhar no site 
www.pmmg.mg.gov.br/crs a convocação para matrícula, prevista para ocorrer em 10 de 
dezembro de 2013 . 

 
2.2 a documentação necessária para a realização da matrícula está prevista 

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

  
Belo Horizonte, 08 de maio de 2013. 

 
 

 (a) Josan Mendes Feres, Ten Cel PM 
Chefe do CRS 

 
 
 
 

 
 


