
 1

 
ATO DE RETIFICAÇÃO NR 03 DO EDITAL NR 08/2009, DE 29/05/2009, QUE 
REGULA O CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO TÉCNICO EM 
SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O 
ANO DE 2010, VAGAS PARA AS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
BELO HORIZONTE (CTSP/2010-RMBH). 

 
 

               O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E A CHEFE DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o Edital nº 08/2009, de 29/05/2009, que regula o 
concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança Pública da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2010, vagas para as Unidades da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 98, de 02/06/2009, resolvem: 
 
 

1. Alterar o preâmbulo do edital que passa a ter a seguinte redação: 
 
 O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E A CHEFE DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista a autorização concedida pela Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009, tornam pública a abertura das inscrições e estabelecem normas para a realização 
do concurso público destinado a selecionar candidatos para o CURSO TÉCNICO EM 
SEGURANÇA PÚBLICA, a iniciar-se no ano de 2010, cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e Comando de 
Policiamento Especializado (CPE), observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969, e suas alterações, Resolução 
Conjunta nº 4.073, de 26/04/2010, legislação complementar pertinente à matéria e, em 
particular, as normas estabelecidas neste edital. 
 
 

2. Alterar os itens 5.15, 5.24.2, 5.25.3 e 5.25.4 do edital, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
5.15 Os exames preliminares de saúde serão realizados conforme os termos da Resolução 
Conjunta nº 4.073, de 26 de abril de 2010. Essa Resolução contém a relação das doenças e 
alterações incapacitantes para ingresso na PMMG, encontrando-se disponível no site do CRS 
www.pmmg.mg.gov.br/crs, sendo de inteira responsabilidade do candidato seu conhecimento. 
 
5.24.2 O exame psicológico será centralizado em Belo Horizonte e realizado nos termos deste 
edital, observando-se a Lei n.º 5.301, de 16/10/1969, a Resolução Conjunta nº 4.073, de 
26/04/2010 e a Resolução nº 002, de 24/03/2003, do Conselho Federal de Psicologia (CFP).  
 
5.25.3 Verificar-se-á, através do exame psicológico, se o candidato apresenta os fatores de 
contra-indicação para admissão e  inclusão previstos no Grupo XVI, anexo "E" da Resolução 
Conjunta nº 4.073, de 26/04/2010. 
 
5.25.4 O resultado obtido no exame psicológico será decorrente da análise conjunta das 
técnicas e instrumentos psicológicos utilizados. Dessa análise resultará o parecer INDICADO 
para os candidatos que não apresentarem nenhum traço de personalidade incompatível com o 
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exercício da atividade ou serviço de natureza policial militar, e CONTRA-INDICADO para 
os que apresentarem fator de contra-indicação ou incompatibilidade para o exercício da 
função policial militar, nos termos da Resolução Conjunta nº 4.073, de 26/04/2010. Somente 
o candidato indicado será considerado aprovado. 
 
 

3. Alterar o anexo “A” do edital, calendário de atividades, que passa a vigorar 
conforme o quadro abaixo: 

 
Data / Hora Atividade Responsável/Local 

17/06/2010 Divulgação do resultado da 1ª fase e 
calendário de atividades da 2ª fase. 

19/01/2011 Resultado final e convocação para 
matrícula. 

CRS / “MG” e Internet 

24 a 28/01/2011 Período de apresentação de documentação 
para a matrícula. 

31/01/2011 Início do curso. 
CET 

 
 

 
4. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital. 

 
 
               Belo Horizonte, 16 de junho de 2010. 
 
 
 
 
   (a)Juarez Nazareth – Cel PM          (a)Jaqueline P. Brettas Veloso – Ten Cel PM 
   Diretor de Recursos Humanos                                      Chefe do CRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


