
ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  A  6ª  FASE  (EXAMES 
PSICOLÓGICOS)  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO 
TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DO QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS 
(QPE) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2010 – VAGAS 
PARA  AS  CATEGORIAS  DE  AUXILIAR  DE  SAÚDE,  AUXILIAR  DE 
COMUNICAÇÕES E MÚSICOS (CTSP QPE/2010). 

 

O TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO,  no uso de suas atribuições legais e consoante o disposto no Edital  

DRH/CRS n° 13/2009, de 25/06/2009, publicado no “Minas Gerais” nº 48, de 16 de 

março de 2010 e suas retificações, que regulam o concurso público para admissão ao 

Curso Técnico em  Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 

Polícia Militar de  Minas Gerais, para o ano de 2010 – vagas para as categorias de 

auxiliar de saúde, auxiliar de comunicações e músicos (CTSP QPE/2010), faz publicar 

o  ato  de  complementar  de  convocação  para  a  6ª  Fase  (Exames Psicológicos),  a 

saber:

1  ORIENTAÇÕES:

1.1  O  exame  psicológico  será  centralizado  em  Belo  Horizonte  para  todos  os 

candidatos  em conformidade  com o  edital  do  concurso  e  será  aplicado  o  exame 

coletivo  e  o  individual  em  um  único  dia.  O  exame  psicológico  será  realizado  na 

CLÍNICA CLINESP,  RUA PIAUÍ  Nº  953  -  BAIRRO  FUNCIONÁRIOS  -  BH,  TEL. 

32815676,  NO  DIA 18/06/2011  –  SÁBADO,  NO  PERÍODO  DE  08:00  ÀS  18:00 

HORAS, SENDO A CHAMADA ÀS 07:30 HORAS. 

1.2 A candidata fará o exame coletivo na parte da manhã e o exame individual na parte 

da tarde.

1.3  Em conformidade com o item 5.26 do edital do certame, serão convocados para 

submissão à 6ª fase do concurso (exames psicológicos), os candidatos aptos na fase 

anterior e melhores classificados no concurso, considerando a soma das notas das 

provas  objetiva,  TCF  e  prova  prática/teórico-prática,  na  proporção  de  02  (dois)  

candidatos por  vaga para as categorias de auxiliar  de comunicações e auxiliar  de 

saúde, conforme a especialidade de opção e de 03 (três) candidatos por vaga para a 

categoria  de  músico,  de  acordo  com  o  instrumento/localidade  de  opção,  sendo 

incluídos todos os candidatos  empatados na nota de corte.  
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1.4 A candidata deverá portar documento oficial de identificação com foto (recen-

te), sem a qual não será admitida aos exames.

1.5 A candidata deverá portar caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 02 e 

uma foto 3 X 4 recente.

1.6 O valor do exame psicológico é de R$115,56 (cento e quinze reais e cinqüenta e 

seis centavos) e deverá ser pago pela candidata,  diretamente à clínica, no dia do 

exame.

1.7 O comparecimento é obrigatório para todos os candidatos convocados. A ausência 

e o atraso implicará na eliminação do processo seletivo.

1.8 Recomenda-se à candidata dormir na noite anterior aos exames o tempo necessá-

rio para seu descanso, alimentar-se da forma habitual, fazer abstinência de álcool, não 

carregar peso nem fazer esforço físico acentuado na véspera dos exames psicológi-

cos.

1.9  A data  prevista  para  o  resultado da  6ª  fase (Exames Psicológicos)  é  28 DE 

JUNHO DE 2011 - TERÇA-FEIRA, a partir das 17:00 horas, sendo  disponibilizado 

para consulta no site do CRS: www.pmmg.mg.gov.br/crs.

1.10 De acordo com o item 5.7 do edital,  em nenhuma hipótese será permitido o 

ingresso  ou  permanência  de  pessoas  estranhas  ao  processo  seletivo  no 

estabelecimento de aplicação das provas.

2 CANDIDATA:

2.1 VAGAS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM:

INSCRIÇÃO NOME
1ª 

FASE
 2ª 

FASE
3ª 

FASE
4ª 

FASE
5ª 

FASE
TOTAL

0400327151 ALINE CRISTINA MORAIS BORGES 110,00 APTA INAPTA 70,00 55,51 235,51

Belo Horizonte, 15 de junho de 2011.

(a) Luiz Renato Junqueira de Carvalho, Ten Cel PM
Chefe do CRS
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