
ATO DE RESULTADO FINAL E RESERVA DE VAGA NO 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  –  11ª  RPM),  MEDIANTE
DECISÃO JUDICIAL.

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  4.452,  de  14/01/2016,  tendo  em  vista  o  edital
DRH/CRS n° 07, de 05 de maio de 2009, e suas alterações, 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 -  Interior, faz  publicar  o  ato  de  resultado final  e  reserva  de vaga,
mediante decisão judicial, e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  RODRIGO DE MORAIS, inscrição  nº  MG13308147,
concorreu  às  vagas  do  concurso  público  para  admissão  ao  Curso  Técnico  em
Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 11ª RPM
(vagas para o 10º BPM, 30º BPM, 12ª Cia PM Ind E 11ª Cia MAT);

1.2  na  1ª  fase  do  certame,  provas  de  conhecimentos,  o  candidato
obteve 110,00 (cento e dez) pontos na prova objetiva e 72,00 (setenta e dois) pontos
na prova de redação;

1.3 na 2ª fase do certame, exames preliminares de saúde, o candidato
foi INAPTO no exame clínico/antropométrico;

1.4 face à inaptidão, o candidato interpôs recurso administrativo, tendo
sido  INDEFERIDO,  conforme Despacho Administrativo nº 219/2010-DRH/CRS, de
04 de fevereiro de 2010;

1.5 em razão do indeferimento do recurso administrativo, o candidato
ajuizou  ação  por  meio  do  processo  nº  5001231-38.2019.8.13.0433,  tendo  sido
assegurado, mediante decisão judicial, sua continuidade no certame;

1.6 convocado para a 3ª fase do certame, exames complementares de
saúde, o candidato foi APTO, conforme ato publicado no dia 23 de maio de 2019;

1.7 convocado para a 4ª fase do certame, teste de capacitação física, o
candidato obteve 79,00 (setenta e nove) pontos, conforme ato publicado no dia 14
de junho de 2019;

1.8  convocado  para  a  5ª  fase  do  certame,  avaliação  psicológica,  o
candidato foi APTO, conforme ato publicado no dia 26 de julho de 2019;

1.9 em 01 de julho de 2010, foi publicado o ato de resultado final do
certame e convocação para matrícula no curso de formação, sendo que o último
candidato convocado dentro do número de vagas previstas no edital obteve 191,00
(cento e noventa e um) pontos;



1.10 em 16 de julho de 2010,  foi  publicado o ato complementar  de
convocação para matrícula no curso de formação, sendo que o último candidato
convocado, dentre os excedentes, obteve 183,00 (cento e oitenta e três) pontos;

1.11 o candidato em lide, obteve a pontuação final de 189,00 (cento e
oitenta e nove) pontos.

2 RESOLVE:

2.1 face ao disposto nos subitens 1.5 e 1.11 deste ato, fazer a reserva
de vaga do candidato  RODRIGO DE MORAIS, inscrição nº  MG13308147, para o
próximo Curso de Formação de Soldados – Interior, vagas para a 11ª RPM, em
cumprimento à determinação judicial, desde que continue cumprindo os requisitos
de matrícula conforme o edital DRH/CRS n° 07, de 05 de maio de 2009.

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2019.

(a)Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção


