
ATO  COMPLEMENTAR  CONVOCAÇÃO  PARA  A  6ª  FASE  (EXAMES 
PSICOLOGICOS) DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO 
DE 2º  TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS  DE SAÚDE (QOS)  DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  PARA O ANO DE 2009 – MEDIANTE DECISÃO 
JUDICIAL. 

A TENENTE  CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, nos 
termos do Edital DRH/CRS nº 09/2008, de 29maio08, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2009, inserto no “Minas Gerais” de 
30maio08 e sua alteração,  faz publicar  o  resultado complementar  da 5ª  fase da 
candidata abaixo relacionada cumprindo determinação judicial  expedida pelo MM 
Juiz da 5ª VFPE, Processo nº 024.08.172,387-6, a saber: 

CANDIDATA CONVOCADA:

- Especialidade: Veterinária – BH : 

Inscrição Nome
1ª 

Fase
2ª Fase

PT PP

Média 
Ponderada

3ª Fase
4ª 

Fase
5ª 

Fase

03205447611 JULIANA MUNIQUE DA SILVA 075,00 56,00 74,68 71,10
INAPTA 

OFTALMO
APTA APTA

LEGENDA:     PT=PROVA DE TÍTULOS    PP=PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

ORIENTAÇÕES À CONVOCADA: 

1 – Os exames psicológicos serão realizados no dia 27/09/10. 

2  – A  candidata  convocada deverá  apresentar-se  às  09:00  horas do  dia 
27/09/2010, na empresa  CLINESP,  situado na rua Piauí,  953 -  Funcionários/BH, 
para realização dos exames coletivos e individuais. 

3 – A candidata deverá apresentar-se portando caneta azul ou preta, lápis preto nº 2 
e  documento oficial de identificação com foto, sem o qual não será admitido aos 
exames.

4 – A candidata deverá levar uma foto 3X4 recente para ser entregue no momento 
do exame psicológico.

5 –  Para os exames psicológicos,  recomenda-se à candidata:  
 Dormir na noite anterior aos exames o tempo necessário ao seu descanso.
 Alimentar-se da forma habitual.
 Fazer abstinência de álcool nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem o 

exame psicológico.
 Não carregar peso nem fazer esforço físico acentuado nas 24 (vinte e quatro) 

horas que antecedem os exames psicológicos.
 O não cumprimento das orientações acima é de inteira responsabilidade da 



candidata.

6 –  O valor da Avaliação Psicológica é R$115,56 (cento e quinze reais e cinqüenta e 
seis centavos)  e deverá ser pago no dia do exame.

7 – A indicação nos exames psicológicos é requisito indispensável para convocação 
para o Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO).

8 – Não serão considerados os exames realizados em concursos anteriores ou em 
outras instituições.

Belo Horizonte, 17 de setembro  de 2010

(a) JAQUELINE P. BRETTAS VELOSO, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS


