
ATO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
ADMISSÃO AO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2002 (CTSP/2002). 

 
     O TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante o disposto no Edital publicado 
no “Minas Gerais” n°. 188, de 04 de outubro de 2001 e suas retificações, que 
regulam o concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança Pública da 
Polícia Militar de  Minas Gerais para o ano de 2002, e:     
        
 1 CONSIDERANDO QUE: 
 
 1.1  RODRIGO COSTA MEIRA, CI nº. MG10356730, concorreu às vagas para o 
19° BPM, do concurso público para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da 
Polícia Militar de Minas Gerais, do ano de 2002 – CTSP/2002; 
 
 1.2 o candidato foi considerado CONTRAINDICADO na 6ª Fase (Exames 
Psicológicos) e teve sua permanência no certame assegurada mediante decisão judicial, 
com Processo nº. 0686.02.046326-7, tendo sido convocado para matrícula e concluído o 
Curso Técnico em Segurança Pública em 20 de outubro de 2003; 

 
1.3 em cumprimento de decisão judicial, o CRS enviou os testes psicológicos 

originais ao Fórum da Comarca de Teófilo Otoni, conforme ofício nº. 11014119-AJ/CRS;  
 
1.4 em 15 de junho de 2011, foi expedido pela Advocacia-Geral do Estado, o 

Ofício/AGE/ARE/GV/272/2011, informando que foi proferida sentença em 08 de março de 
2010, determinando a manutenção do autor nos quadros da PMMG até que sobrevenha a 
apreciação do seu recurso administrativo, determinando ainda que a PMMG conceda 
vista dos exames psicológicos ao autor ou a psicólogo por ele indicado, nos termos do 
item 7.3.1 do edital, reabrindo o prazo de eventual recurso, nos termos da referida norma 
editalícia;  

 
1.5 o CRS encontra-se impossibilitado de promover vistas dos testes, por não 

possuir os originais, que se encontram no processo. 
 
 2 RESOLVE: 
 
 2.1 estabelecer o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação 
deste ato (11 de julho de 2011), para que o candidato se diligencie junto ao Fórum da 
Comarca de Teófilo Otoni, para ter acesso aos testes psicológicos, no Processo nº.  
0686.02.046326-7, caso queira; 
 

2.2 estabelecer o prazo de 02 (dois) dias úteis, após ter acesso aos autos do 
Processo referido no item 2.1, contados a partir de 18 de julho de 2011, para que o 
candidato protocole recurso contra o resultado dos testes realizados na 6ª Fase, caso 
queira, conforme o item 7.3.1 do edital regulador do certame. 
 

Belo Horizonte, 11 de julho de 2011. 
 

(a) Luiz Renato Junqueira de Carvalho, Ten Cel PM 
Chefe do CRS  


