
ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  DO  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/2009 - INTERIOR). 

O MAJOR PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO,  no uso 

de suas atribuições 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 e a Resolução n° 4.190, de 07/02/12, que 

dispõe sobre o funcionamento de turma especial do Curso Técnico em Segurança Pública 

(CTSP PM), e:  

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  CLEINER ANTONIO MORAIS, CI nº. MG10421357, é candidato ao concurso 
CTSP/2009  -  Interior  –  7ª  RPM,  vagas  para  o 12°  BPM,  do  concurso  público  para 
provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais;

1.2  o  candidato  foi  aprovado  na  1ª  Fase,  com  90,00  (noventa)  pontos  e 
considerado APTO na 2ª Fase;

1.3  na 3ª  Fase,  foi  considerado APTO,  tendo alcançado 73,00 (setenta e três) 
pontos;

1.4 na 4ª Fase, foi CONTRAINDICADO, tendo sido eliminado do concurso, pelo 
que  impetrou  Ação  Judicial  com  o  Processo  nº.  0024.09.452.165-5, que  foi  julgada 
procedente, determinando a permanência do candidato no certame;

1.5  em 10 de junho de 2011,  deu entrada,  neste  CRS,  o  ofício  n°.  325/2011, 
expedido pela Secretaria da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de 
Belo Horizonte, que noticiou a sentença proferida em favor do candidato, pelo que foi 
realizada a reserva de vaga do autor em 28 de junho de 2011;

1.6 em 07 de janeiro de 2012, o candidato foi convocado para matrícula na turma 
especial  do Curso Técnico em Segurança Pública e incluído na Instituição em 27 de 
fevereiro de 2012, mediante liminar judicial;

1.7  em  25  de  junho  de  2012,  foi  publicado  o  ato  que  tornou  sem  efeito  a 
convocação do candidato para matrícula no curso, em cumprimento de decisão judicial 
que reformou a sentença de 1ª instância;

1.8 em 05 de julho de 2012, deu entrada neste CRS o ofício n° 2141/2012, da 4ª 
Câmara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que informou sobre decisão proferida nos 
embargos infringentes interpostos pelo autor, determinando que o referido seja mantido 
no curso até ulterior decisão. 



2 RESOLVE:

2.1 Convocar para o Curso Técnico em Segurança Pública, o candidato CLEINER 
ANTONIO  MORAIS,  CI  nº.  MG10421357,  que  deverá  apresentar-se  na  Escola  de 
Formação de Soldados - EFSd, situada na rua Dr Gordiano, nº 123 – bairro Prado – Belo 
Horizonte/MG, no dia  12 de julho de 2012, quinta-feira, às 07:00 horas;

2.2 remeter  cópia do presente ato ao Comandante da Escola de Formação de 
Soldados, para adoção das medidas decorrentes.

Belo Horizonte, 11 de julho de 2012.

(a) Sílvio Antônio Leite, Maj PM

Chefe do CRS


