
ATO  DE  RETIFICAÇÃO  NR  03  DO  EDITAL  NR  07/2009,  DE  05/05/2009,  QUE 
REGULA  O  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  PROVIMENTO  DE  CARGO  DE 
SOLDADO DE 1ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O 
ANO DE 2010, VAGAS PARA AS UNIDADDES DO INTERIOR DO ESTADO (CTSP/
2010-INTERIOR)

          
 O  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  E  A  CHEFE  DO  CENTRO  DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de 
suas  atribuições  legais,  considerando  o  Edital  nº  07/2009,  de  05/05/2009,  que  regula  o 
concurso público para o provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para as unidades do interior do Estado, publicado no “Minas Gerais” nº 
79, de 06/05/2009, resolvem:

1. Alterar o item 5.23 do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“5.23  Para  a  5ª  fase  do  concurso,  exames  psicológicos,  que  será  realizada 
centralizadamente em Belo Horizonte, serão convocados os candidatos aptos na fase anterior 
e  melhores  classificados  no  concurso,  considerando  a  soma  das  notas  da  prova  de 
conhecimentos e TCF, na proporção de 1,7 (um vírgula sete) vezes o número de vagas, por 
local de opção e sexo, sendo incluídos todos os candidatos empatados na nota de corte.
5.23.1 Caso algum local de opção de vagas não possua candidatos aprovados na 4ª fase em 
número suficiente para se atingir a proporção de convocados para a 5ª fase, de 1,7 (um virgula 
sete)  candidatos  por  vaga,  poderá,  a  critério  da  administração,  haver  convocação  de 
candidatos aprovados nas fases imediatamente anteriores e não convocados para as demais 
fases, para prosseguimento no concurso.
5.23.1.1 O número de candidatos a serem convocados, neste caso, será o necessário para se 
completar  o número previsto de candidatos  a serem submetidos  aos exames psicológicos, 
conforme o local, sexo e a proporção estabelecida em 5.23.
5.23.1.2 Em nenhuma circunstância serão convocados candidatos já eliminados no concurso, 
qualquer que tenha sido o motivo da eliminação.”

2.  Alterar  o  anexo  “A” do  edital,  calendário  de  atividades,  que  passa  a  vigorar 
conforme o quadro abaixo:

Data / Hora Atividade Responsável/Local

02/07/2010
Resultado final e convocação para 

matrícula

12 a 14/07/2010 Período de matrícula

16/07/2010 Início do curso

CRS / “MG” e Internet

Unidades de formação previstas 
no anexo “B”

3. Permanecem inalterados as demais disposições do edital.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2010.

      (a) Juarez Nazareth – Cel PM                  (a) Jaqueline P. Brettas Veloso – Ten Cel PM
     Diretor de Recursos Humanos                                           Chefe do CRS
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