
ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  3ª  FASE  (TESTE  DE 
CAPACITAÇÃO FÍSICA) DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO 
DE SOLDADO DE 1ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O 
ANO 2008 – RMBH. 

O MAJOR PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, 
no uso de suas atribuições contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 
08Ago06, e consoante o disposto no edital DRH/CRS n° 15, de 04 de setembro de 2007, 
publicado no “Minas Gerais” nº 167, de 06 de setembro de 2007, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2008 – RMBH, convoca mediante decisão judicial,  processo nº 
0024.08.081.998-0 (AGRAVO 1.0024.08.081.998-0), para a 3ª fase (Teste de Capacitação 
Física), a candidata abaixo:

I – CANDIDATA CONVOCADA – VAGAS PARA RMBH E 8ª CIA PM IND: 

INSCRIÇÃO NOME
1ª

FASE
2ª

FASE
MG13052639 GISELY FLAUZINA MACHADO 112,50 INAPTA CLÍNICO

II – ORIENTAÇÃO A CANDIDATA:

1. A candidata deverá comparecer no dia 16/10/2008, ÀS 08:30 HS, QUINTA-FEIRA, na 
Academia de Polícia Militar  – APM, sito à rua Diabase, nº 320 – bairro Prado – Belo 
Horizonte/MG ;

2. o Teste de Capacitação Física será realizado em conformidade com a Resolução de nº 
3.322,  de  24  de  setembro  de  1996  e  alterações,  conforme  anexo  “G”  do  edital  do 
concurso;

3. o comparecimento é obrigatório.  A ausência ou atraso implicarão na eliminação do 
processo seletivo;

4.  a candidata deverá apresentar-se para a chamada em trajes adequados para a prática 
de atividade física e munida do documento oficial de identificação (foto recente), sem os 
quais  não será permitida  a realização dos testes físicos.  Em nenhuma hipótese será 
permitido ao candidato realizar as provas descalço ou sem camisa;

5. de acordo com o item 4.2.10 do edital, não será permitido o ingresso ou permanência 
de pessoas estranhas ao processo seletivo no estabelecimento de aplicação das provas.

6.  O resultado da 3ª fase (teste de capacitação física) está previsto para o dia  20 de 
outubro de 2008 – Segunda-feira, sendo disponibilizado para consulta no SITE do CRS: 
www.pmmg.mg.gov.br/crs.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2008.

(a) Francisco de Assis Leal da Silva, Maj PM
Chefe do CRS

http://www.pmmg.mg.gov.br/concursos)

