
ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  3ª  FASE  (TESTE  DE 
CAPACITAÇÃO FÍSICA - TCF), 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  MAJ  PM  respondendo  pela  Chefia  do  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);

      1- CONSIDERANDO QUE: 

1.1-  ViLMO BARROSO,   CI  nº  MG 7.702.412 candidato  da  6ª  RPM,  ao 
concurso público para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar  de Minas Gerais  -  CTSP 09 – Interior,   tendo em vista sua inaptidão 
aferida   na  2ª  fase  (Exames  Preliminares  e  Complementares  de  Saúde)  do 
concurso,   impetrou Mandado de Segurança, processo nº 0525.08.149.067-0, 
pleiteando continuar no processo seletivo, obtendo medida liminar favorável 
para prosseguimento no certame;

1.2- foi aplicado o TCF - Teste de Capacitação Física no candidato, em data de 
08.09.2008,  em  cumprimento  estrito  da  determinação  judicial  exarada, 
conforme despacho contido na peça exordial dos autos;  

1.3- o candidato compareceu à sede do 8º Batalhão da Polícia Militar de Minas 
Gerais, na cidade de Lavras/MG, localizado na Rua Comandante Nélio nº  111, 
bairro Jardim Floresta, às 07:00 horas do dia 08.09.2008, para submeter-se ao 
Teste de Capacitação Física – TCF, em cumprimento da determinação judicial;
    
1.4- o candidato foi regularmente submetido ao Teste de Capacitação Física – 
TCF, na data de 08.09.2008, com a observância dos critérios estabelecidos no 
Edital do certame e das disposições legais pertinentes ao assunto, juntamente 
com os demais candidatos do processo seletivo, conforme Ata de aplicação do 
TCF; 

1.5- o conteúdo do ato administrativo é legal, considerando que a aplicação do 
teste de capacitação física se deu em observância aos critérios previstos no 
edital do processo seletivo;

1.6- a CF/88 prevê no artigo 37, caput, a ampla divulgação dos atos praticados 
pela Administração Pública;

1.7- é necessário a realização de publicação do ato administrativo para sua 
existência  e  validade,  a  fim  de  possibilitar  seu  conhecimento  geral  e  seu 
controle;



 2 - Diante do exposto, resolve:

2.1- tornar  pública a convocação do candidato para submissão ao Teste de 
Capacitação  Física,  nos  termos  e  critérios  dispostos  no  Edital  do  processo 
seletivo do CTSP/09 – Interior  para fins legais;  

2.2-  dar  a  este  ato  de  convocação,  efeito  “ex  tunc” retroativo  à  data  de 
08.09.2008, data relativa ao cumprimento efetivo da medida liminar exarada 
nos autos do processo nº 0525.08.149.067-0.

                          Belo Horizonte, 15 de setembro de 2008.

                           Francisco de Assis Leal da Silva,  MAJ PM 
                           Resp. pela Chefia do CRS


