
ATO  COMPLEMENTAR  DE  RESULTADO  DA  4ª  FASE  (EXAMES 

COMPLEMENTARES DE SAÚDE) E CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO 

AOS  EXAMES  PSICOLÓGICOS,  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  O 

CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS (CTSP/2005).

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 do 
concurso  público  ao  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública,  pára  o  ano  de  2005, 
publicado no “Minas Gerais” nº 133, de 17 de julho de 2004, faz publicar o resultado 
da 4ª fase (exames complementares de saúde) e convocação para submissão aos 
exames  psicológicos,  o  candidato  abaixo  nominado,  mediante  decisão  judicial 
(processo nº 024.06.988.185-2).

Inscrição Nome 1ª  Fase 2ª Fase 3ª fase 
(TCF)

4ª Fase

MG-14091835 Glydson Thevete Rodrigues dos Santos 181,50 INAPTO 
CLÍNICO

82,00 APTO

1. ORIENTAÇÕES:

1.1 O candidato deverá comparecer para realização dos exames psicológico na clínica 
CLINESP, sito à Rua Piauí, nº 953, bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG – Telefone: 
(31) 32815676. O exame terá início às 08:30 horas do dia 11 de novembro de 
2009 – quarta-feira, após o qual o candidato fará o exame individual, com previsão 
de término às 15:30 h.

1.2  O  candidato  deverá  apresentar-se  para  a  chamada  com  01 (uma)  hora  de 
antecedência  e  munido  do  documento  oficial  de  identificação  com  foto 
recente, sem o qual não será admitido aos exames.

1.3 O candidato deverá portar caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 02 e 
uma foto 3 X 4 recente.

1.4 O valor do exame psicológico é de R$115,56 (cento e quinze reais e cinqüenta e 
seis centavos) e deverá ser pago pelos candidatos, diretamente à clínica, no dia do 
exame.

1.5 O comparecimento é obrigatório. A ausência e o atraso implicará na eliminação do 
processo seletivo.

1.6  Recomenda-se  ao  candidato  dormir  na  noite  anterior  aos  exames  o  tempo 
necessário  ao  seu  descanso,  alimentar-se  da  forma habitual,  fazer  abstinência  de 
álcool, não carregar peso nem fazer esforço físico acentuado na véspera dos exames 
psicológicos.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2009.

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