
DIVULGAÇÃO DE ATO DE CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO 
AO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLICIA 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 contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 
08Ago06, e consoante o disposto no edital DRH/CRS nº 01, de 30 de janeiro de 2008, 
publicado no “Minas Gerais” nº 021, 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 –  vagas  para  o interior  do  Estado  (CTSP/2009 - 
Interior), e, 

1. Considerando que:

1.1  Alexandre  Roque  da  Silva,  CI  nº  MG  11.812.969  (processo  nº 
024.08.232897-2), candidato do concurso público para admissão ao Curso Técnico em 
Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais;

1.2 tendo em vista sua inaptidão na 2ª fase (exames preliminares de saúde) 
do concurso, ajuizou Ação Ordinária pleiteando continuar no processo seletivo, obtendo 
tutela antecipada favorável para prosseguimento no certame;

1.3 em cumprimento de decisão judicial, foi convocado para a 3ª fase (Teste 
de Capacitação Física – TCF), tendo sido considerado apto, conforme ato publicado no 
site do CRS, em 20 de outubro de 2008;

1.4 a nota total alcançada pelo candidato (somatório da 1ª e 3ª fases) foi de 
158,75 (cento e cinquenta e oito vírgula setenta e cinco) pontos;

1.5 em conformidade ao item 5.13 do edital regulador do certame, “para a 4ª  
fase do concurso (Exames Psicológicos) serão convocados os candidatos aptos na fase 
anterior e melhores classificados no concurso, considerando a soma de todas as notas,  
prova de conhecimentos e TCF, na proporção de 1,4 (um vírgula quatro) vezes o número  
de vagas, por local de opção e sexo, sendo incluídos todos os candidatos empatados na  
nota de corte.” ;

1.6 a nota de corte da 8ª RPM foi  de 159,75 (cento e cinquenta e nove 
vírgula setenta e cinco) pontos.

2. Diante do exposto, resolve:

2.1 deixar de convocar para a próxima fase o candidato Alexandre Roque da 
Silva, CI nº MG 11.812.969, por não ter alcançado a nota de corte da 15ª RPM, que foi de 
159,75 (cento e cinquenta e nove vírgula setenta e cinco) pontos.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2008.

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


