
ATO  DE  CONVOCAÇÃO  Nº  04  DE  CANDIDATO  EXCEDENTE  À  ADMISSÃO  AO 
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  PROVIMENTO  AO  CARGO  DA  CARREIRA  DE 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O 
ANO 2013 (ASS ADM/2013).

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, previstas, respectivamente, nos arts. 10 e 
26 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), nos termos da autorização concedida 
pela Resolução nº 4.237, de 22/02/2013, que regula o Concurso Público para Provimento 
do Cargo da Carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar de Minas Gerais, para 
o ano de 2013, inserto no “Minas Gerais” nº 39 de 05/10/2012 e considerando que:

I – Em 19/02/2015 foi publicado o ato de retificação da convocação nº 02 de 
candidatos excedentes para preenchimento das vagas ociosas não preenchidas pelos 
candidatos com necessidades especiais;

II – Em 02/03/2015 foi publicado o ato de convocação nº 03 de candidatos 
excedentes para preenchimento das vagas ociosas, sendo preenchidas as vagas das 
seguintes localidades, a saber: Diamantina, Itajubá e Passos;

III – Para a cidade de  Paracatu  não houve candidato interessado na vaga 
ociosa;  

IV  – Conforme  previsto  no  subitem  12.1.3  do  edital,  as  vagas  ociosas 
destinadas  aos  portadores  de  deficiência,  em  quaisquer  dos  municípios,  depois  de 
observado  o  disposto  nos  subitens  12.1.1  e  12.1.2  do  edital  regulador  do  certame, 
poderão ser destinadas, em primeira convocação, aos candidatos excedentes, inscritos 
nas vagas gerais do respectivo município; e, em segunda convocação, aos candidatos 
excedentes,  independente  da  localidade  para  a  qual  concorreu,  observado  o  critério 
decrescente de notas na classificação geral

RESOLVE:

1.  Convocar  a  candidata  excedente  abaixo  para  preenchimento  da vaga 
ociosa NÃO PREENCHIDA   PELA CANDIDATA  , convocada no ato de convocação nº 03, 
por ordem decrescente de nota.

16ª RPM – UNAÍ

1. PARACATU – 01 (UMA) VAGA:

ORD. INSCRIÇÃO NOME DN 1ª FASE 2ª FASE TOTAL

1. 11472899 LUCIANA FERREIRA DA SILVA 24/06/1982 130,00 2,50 132,50

2. A candidata convocada deverá manifestar interesse no prazo máximo de 
05 (cinco) dias uteis, a contar do 1º dia útil após a publicação deste ato de convocação, 
preenchendo e enviando ao CRS requerimento próprio, conforme modelo Anexo “Único”, 
deste ato, observando as seguintes formas:   

a) Pessoalmente, no Centro de Recrutamento e Seleção, localizado à Rua 
1



dos Pampas, nº 701 – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG;

b) Pelos correios com AR (Aviso de Recebimento), sendo a tempestividade 
verificada de acordo com a data da postagem, endereçada ao Centro de Recrutamento e 
Seleção, localizado à Rua dos Pampas, nº 701 – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG, CEP: 
30.411-073.

2.1 O CRS não se responsabilizará pelo extravio ou quaisquer outros fatores 
que a  Administração não tenha dado causa e  que culminem no não recebimento  da 
documentação enviada pelo candidato.

2.2 O candidato que não apresentar o requerimento ou não cumprir o prazo 
será considerado desistente;

3. No dia 20/03/2015 o CRS divulgará a relação da vaga ociosa, caso não 
seja preenchida e, se necessário for, fará nova convocação para seu preenchimento.
 

Belo Horizonte, 11 de março de 2015.

(a) CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES, TEN CEL PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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Nossa profissão, sua vida

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

ANEXO “ÚNICO”

MODELO DE REQUERIMENTO PARA OCUPAÇÃO DE VAGA OCIOSA

1. CONCURSO: Assistente Administrativo da PMMG/2013 – Edital DRH/CRS nº 02/2013.

2. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: 

___________________________________________________________________

Identidade: _____________________________ CPF: 

_____________________________

Telefone fixo: (_____) _______________ celular: (_____) __________________________

E-mail: 

___________________________________________________________________

3. REQUERIMENTO:

Srª. Ten Cel PM Chefe do CRS.

Na condição de candidato(a) excedente no concurso para provimento de cargo da 

carreira  de  Assistente  Administrativo  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais, 

concorrendo  à  vaga  destinada  para  a  cidade  de 

____________________________________,  manifesto interesse na ocupação de uma 

vaga ociosa.

_____________________,_____ de março de 2015.

____________________________________
Assinatura do candidato
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