
ATO DE RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO Nº 07 PARA A 7ª FASE (ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA 
OFICIAIS-EAdO) DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TENENTE DO 
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO 
2009. 

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no 
uso de suas atribuições regulamentares, nos termos do Edital DRH/CRS nº 09/2008, de 29maio08, que 
regula o concurso público para provimento de cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) 
da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2009, inserto no “Minas Gerais” de 30maio08 e sua 
alteração, considerando que : 

I – o Memorando nº 12.107.3/09-EMPM, de 21out09, autorizou a realização do EAdO, para 
preenchimento  das  05  (cinco)  vagas  ociosas  existentes,  sendo  03 (três)  na  especialidade  de  clínica 
médica e 02 (duas) vagas na especialidade de pediatria.

II – em 23out09, o Centro de Recrutamento e Seleção publicou o ato de convocação nº 07, 
convocando todos os candidatos que encontravam excedentes na 6ª fase para a ocupação das vagas 
ociosas, sendo 03 (três) na especialidade de clínica médica, para as cidades de Paracatu, Patrocínio e 
Teófilo Otoni e 02 (duas) vagas  na especialidade de pediatria, para as cidades de Ipatinga e Uberlândia.

III – a convocação foi embasa no item 10 do edital regulador do certame obedecendo a 
ordem de classificação dos candidatos aprovados e excedentes na 6ª fase do processo seletivo.

IV – Conforme item 10.8 do edital regulador do certame a Diretoria de Recursos Humanos 
da  PMMG,  a  qualquer  tempo,  promoverá  a  correção  de  qualquer  erro  material,  bem  como  de 
impropriedade de execução de critérios  e normas legais  aplicáveis  ao concurso,  apurados durante o 
processo seletivo.

RESOLVE:

I –  Retificar o ato de convocação nº 07, incluindo na relação dos candidados convocados 
no  ato  de  convocação  nº  07  a  candidata  abaixo  nominada  classificada  e  excedente  na  6ª  fase, 
obedecendo a ordem de classificação, por erro da administração. 

INSCRIÇÃO NOME ESPECIALIDADE
 1ª e 2ª FASE 

(MÉDIA DAS NOTAS)

M8449327 CAROLINA RIBEIRO MARQUETE CLÍNICA MÉDICA 71,65

Belo Horizonte, 19 de março de 2010

(a) JAQUELINE P. BRETTAS VELOSO, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS


