
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições contidas no 
Regulamento da Diretoria de Recursos Humanos da PMMG (R-103), aprovado pela Resolução n. 
3.875, de 08 de agosto de 2006, CONVOCA PARA POSSE, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE 
JULHO DE 2014, os candidatos aprovados no concurso público de que trata o Edital n. 02/2013 e 
NOMEADOS conforme publicação inserta no Diário Oficial n. 110, de 14 de Junho de 2014.

A posse será regionalizada e o candidato deverá comparecer, no horário de 08:30 às 12:00 ou de 
13:00 às 17:00, nos endereços que a Região da Polícia Militar (RPM) disponibilizou, conforme 
tabela de locais de posse anexa. 

No  ato  da  posse  o  candidato  deverá,  obrigatoriamente,  apresentar  cópia  xerográfica 
acompanhada do original dos seguintes documentos:

a) 02 (duas) fotos 3x4;
b) fotocópia do documento de identidade com fotografia, acompanhada do original;
c) fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição, acompanhada 
do original;
d) fotocópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), acompanhada do original;
e) fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para candidatos do 
sexo masculino, acompanhada do original;
f) fotocópia comprovante de residência, acompanhada do original;
g) Resultado de Laudo Médico Pericial – REM com conclusão pela aptidão para o cargo;
h) no caso dos portadores de deficiência amparados pela Lei Estadual nº 11.867/1995, Certidão 
de  Caracterização  da  Deficiência  –  CADE,  emitida  pela  Superintendência  Central  de  Perícia 
Médica e Saúde Ocupacional da SEPLAG;
i) declaração de próprio punho que exerce, ou não, outro cargo, emprego ou função pública nos 
âmbitos federal, estadual e/ou municipal;
j) declaração de bens atualizada até a data da posse;
k) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se possuir;
l) apresentar Certidão Criminal Negativa emitida pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, Certidão 
de Distribuição Ações e Execuções Cíveis, Criminais, Fiscais e JEF emitida pela Justiça Federal, 
atestado de antecedentes  criminais  emitido  pela  Polícia  Civil  de  Minas Gerais  e  Certidão  de 
Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento de Polícia Federal; 
m) declaração de próprio punho de não ter sido demitido a bem do serviço público, nos últimos 5 
(cinco) anos, nos termos do Parágrafo Único do art. 259, da Lei Estadual nº869/52;
n) comprovante de habilitação exigida para o cargo,  nas condições especificadas no item 1.3 
deste Edital.

O candidato que por qualquer motivo estiver impedido de tomar posse na data agendada nesta 
convocação deverá comparecer nos locais abaixo no dia 14/07/2014 para solicitar prorrogação da 
posse ao Diretor de Recursos Humanos, fundamentando os motivos pelos quais não foi possível 
concretizar o referido ato, em cumprimento ao previsto no § 1º do art .66 da Lei n. 869/52.  

Cientificamos que estará impedido de tomar posse o candidato que estiver exercendo cargo ou 
função pública, seja, nas esferas municipal, federal e estadual, uma vez que o cargo de Assistente 
Administrativo da Polícia Militar não é acumulável com nenhum outro cargo público, por se tratar 
de cargo meramente administrativo.

Belo Horizonte, 10 de julho de 2014.

 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CORONEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



CONCURSO PARA PROVIMENTO PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERIAS - EDITAL Nº 02/2013

CIDADE/RPM UNIDADE DE POSSE ENDEREÇO TELEFONE

MONTES CLAROS – 
11ª RPM

11ª RPM – MONTES CLAROS

Av  Major  Alexandre  Rodrigues,  nº  301- 
Bairro Ibituruna- Montes Claros/MG

(38)3201 0200
(38)3201 0216

IPATINGA  - 12ª RPM
26º BPM - ITABIRA Rua: Sérgio Eisemberg, nº 30 – Bairro Fênix 

– Itabira/MG
(31)3067-6000

 

BELO HORIZONTE, 10 DE JULHO DE 2014.

(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL. PM
        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


