
 
 

Nossa profissão, sua vida. 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 301 /2013-DRH/CRS 
 O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições  previstas no  artigo 26 do Decreto nº 
18.445, de 15abr77 (R-100) e no art. 32 da Resolução nº 3.875, de 08ago06 (R-103), e de 
acordo com o EDITAL n° 01, de 30jan08, que  regula o concurso público para admissão ao 
Curso Técnico em Segurança Pública da  Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009, 
vagas para as Unidades do  Interior do Estado (CTSP/09 - Interior), faz  publicar o despacho  
administrativo nº 301/13-DRH/CRS, em cumprimento à sentença proferida na Ação 
Ordinária, nos seguintes termos: 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o Requerente BRUNO RODRIGUES ALVES, candidato ao 
CTSP/09 – Interior, autor da Ação Ordinária, processo 0145.10.067059-8, ajuizou ação 
objetivando que fosse declarada a ilegalidade da avaliação feita pela banca examinadora do 
concurso, sob o argumento de que seu problema dentário não o impede de exercer a função 
de policial militar, permitindo, assim, sua reinserção no certame para dar continuidade às 
próximas fases;   
 

  1.2 ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da Vara da 
Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Juiz de Fora, proferiu sentença, 
julgando procedente o pedido para declarar anulada a avaliação feita pela banca examinadora 
do concurso ao qual foi reprovado, permitindo sua inserção no certame para dar continuidade 
às próximas fases; 

 
 1.3 o concurso ao qual o Requerente concorreu à vaga encerrou 

em 29 de janeiro de 2009, sendo publicado o edital do CFSd QPPM/2014 em 11 de dezembro 
de 2012; 

 
 1.4 a 2ª Fase do CFSd QPPM/2014 será constituída de Exame de 

Saúde (preliminares e complementares). 
 

 2    DETERMINO: 
 

2.1 que se cumpra a determinação judicial; 
 
2.2 que assegure ao candidato a convocação para a 2ª Fase do 

CFSd QPPM/2014 e para as fases subsequentes, em caso de aprovação; 
 
2.3 o candidato deverá acompanhar a publicação da 

Convocação  para a 2ª Fase do concurso CFSd QPPM/2014 no site do CRS, 
www.pmmg.mg.gov.br/crs, prevista para ocorrer em 11 de julho de 2013. 
  

 
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

Belo Horizonte-MG,  11    de março de 2013. 
 
 

(a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM 
CHEFE DO CRS 


