
ATO  DE  RETIFICAÇÃO  NR  05  DO  RESULTADO  DA  2ª  FASE  (EXAMES 
PRELIMINARES  E  COMPLEMENTARES  DE  SAÚDE)  DO  CONCURSO 
PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  TÉCNICO  EM  SEGURANÇA 
PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  PARA O ANO 2009 – 
VAGAS PARA AS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO.

              O MAJOR PM RESPONDENDO PELA CHEFIA DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições contidas  no  R-103,  aprovado pela  Resolução nº 
3.875, de 08 de agosto de 2006, e consoante o disposto no edital DRH/CRS n° 01, de 30 de 
janeiro de 2008, publicado no “Minas Gerais” nº 21, de 31 de janeiro de 2008, que regula o 
concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança Pública da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2009 - Interior do Estado, e:

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o ato de divulgação do resultado da 2ª fase (exames preliminares e complementares de 
saúde) do concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança Pública da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – Interior do Estado foi divulgado no dia 25 de julho 
de 2008, haja vista ter sido publicado com erro de origem, em relação ao candidato Alisson 
César Freitas Costa;
   
1.2 foi informado pela 12ª RPM inicialmente, que o aludido candidato estava inapto no exame 
preliminar de saúde e apto no exame complementar de saúde;

1.3 posteriormente à publicação, a administração da 12ª RPM detectou erro de origem, tendo 
em vista que o candidato está apto tanto no exame preliminar, quanto no complementar de 
saúde;

1.4  a  restauração  da  situação  de  regularidade  dos  atos  administrativos  praticados  pela 
Administração Pública, constitui poder/dever de auto-tutela assegurado pela Súmula 473 do 
STF;

2. RESOLVE: 

2.1 Retificar parcialmente o resultado da 2ª fase (exames preliminares e complementares de 
saúde) do concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança Pública da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – Interior do Estado, publicado em 25 de julho de 
2008, em relação ao candidato Alisson César Freitas Costa, considerando-o apto nos exames 
preliminares e complementares de saúde;

2.2 marcar nova data para realização do Teste de Capacitação Física (TCF) ao candidato, 
sendo o dia 12 de setembro de 2008-Sexta-feira, às 08:30 horas, na sede do 14º Batalhão da 
Polícia Militar, situado a RUA GAIVOTAS, Nº 662 – BAIRRO VILA CELESTE – IPATINGA/MG; 

2.3. para conhecimento das provas a serem realizadas, o candidato deverá consultar o Anexo 
“G” do certame;
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2.4.  o  comparecimento  é  obrigatório.  A ausência  e/ou  atraso  implicarão  na  eliminação  do 
processo seletivo, conforme previsão editalícia;

2.5. o candidato deverá apresentar-se para a chamada em trajes adequados para a prática de 
atividade física e munido do documento oficial de identificação (foto recente), sem os quais não 
será  permitida  a  realização  dos  testes  físicos.  Em  nenhuma  hipótese  será  permitido  ao 
candidato realizar as provas descalço ou sem camisa;

2.6.  O  resultado  da  3ª  fase  (teste  de  capacitação  física)  está  previsto  para  o  dia  15  de 
setembro de 2008 – Segunda-feira, sendo disponibilizado para consulta no SITE do CRS: 
www.pmmg.mg.gov.br/crs;

2.7. De acordo com o item 5.2.9 do edital, não será permitido o ingresso ou permanência de 
pessoas estranhas ao processo seletivo no estabelecimento de aplicação das provas.
 

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2008.

(a) Francisco de Assis Leal da Silva, Maj PM
Resp. p/ Chefia do CRS
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