
ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO 
TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O 
ANO DE 2010 – VAGAS PARA AS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO (CTSP/2010 – 
INTERIOR).  
           
  A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela 
Resolução nº 3.875, de 08 de agosto de 2006, e consoante o disposto no edital DRH/CRS nº 
07/2009, de 05 de maio de 2009, publicado no “Minas Gerais” nº 79, de 06 de maio  de 2009, que 
regula o concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança Pública da  Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 (CTSP/2010 - Interior), faz publicar o Ato 
Complementar de Reserva de vaga do concurso, mediante decisão judicial, e: 
 
  1 CONSIDERANDO QUE:  
 

1.1 BRUNO ARAÚJO ALVES, CI nº MG10292050,  foi candidato ao concurso 
CTSP/2010 – INTERIOR, vagas para o 7º BPM, 12º BPM, 13ª CIA PM IND E 7ª CIA MAT, para 
provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais; 

 
  1.2 embora o candidato tenha sido considerado APROVADO em todas as fases do 
processo seletivo, na classificação final encontrava-se excedente; 
   
  1.3 em 16/07/2010 foi publicado ato complementar de convocação para matrícula 
no CTSP/2010 dos candidatos excedentes. Contudo, em 20/07/2010, Bruno Araújo Alves teve sua 
matrícula  indeferida através de ato publicado pelo 7ª BPM por não preencher os requisitos 
exigidos para ingresso na Polícia Militar previstos na Lei 5.301/69, assim como nos itens 3.1 letra 
“d” e  7 “DA MATRÍCULA” previstos no edital DRH/CRS nº 07/2009, de 05 de maio de 2009, 
regulador do certame; 
 
  1.4 em 08/01/2015 foi expedido pela Advocacia – Geral do Estado o ofício  AGE/PA 
Nº 08/2015 para cumprimento de sentença (processo 1167757-44.2010.8.13.0024) determinando 
a matrícula do impetrante em curso vigente ou na impossibilidade no próximo curso de formação. 
 
  2 RESOLVE: 
 
  2.1 fazer a reserva de vaga de BRUNO ARAÚJO ALVES, CI nº MG10292050, 
candidato ao concurso CTSP 2010 – Interior, em cumprimento da liminar judicial, no próximo 
CFSd QPPM; 
  2.2 o candidato deverá acompanhar no site 
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/crs/principal.action a convocação para matrícula 
referente ao próximo certame, visto que até o presente momento não há previsão de início do 
processo seletivo referido; 

 
  2.3 a documentação necessária para a realização da matrícula está prevista no 
item 7 do Edital do concurso (CTSP/2010 – Interior). 

 
 

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. 
 

 
          (a) Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM 

     Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
 
 
 

 


