
ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO 
DE SOLDADO DE 1ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 
1999 (CTSP/1999). 

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, publicado no “Minas Gerais” nº 213, de 14 de novembro de 
1998, que regula o concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança 
Pública da Polícia Militar de  Minas Gerais para o ano de 1999, faz publicar a reserva de 
vaga do candidato abaixo relacionado, mediante decisão judicial, e:

1. Considerando que:

1.1 GERALDO ADRIANO COELHO FILHO, CI nº  M-6.585.399, candidato do 
concurso  público para provimento do cargo de soldado de 1ª  classe da Polícia Militar  de 
Minas  Gerais,  para  o  ano  de  1999  –  CTSP/1999,  foi  CONTRAINDICADO nos  Exames 
Psicológicos;

1.2 ajuizou Ação Anulatória nº 0024.03.073.898-3, pleiteando a anulação do ato 
administrativo que o excluiu do processo seletivo promovido pela PMMG em 1999;

1.3 o pedido do autor foi julgado procedente pelo Poder Judiciário e, em 10 de 
maio de 2012, deu entrada neste Centro o Mandado de Intimação, expedido pela 5ª Vara da 
Fazenda Estadual da Comarca de Belo Horizonte, determinando o cumprimento de sentença 
exarada,  em que houve a  anulação do  ato  de  exclusão do  requerente  do  CTSP/99 e  a 
determinação  para  que  seja  efetivada  a  reserva  de  vaga  para  o  candidato  no  próximo 
concurso CTSP, assegurando-lhe o direito de se submeter às demais etapas do processo 
seletivo, garantindo-lhe, caso seja aprovado, a matrícula, frequência no curso e formatura, em 
igualdade de condições com os demais candidatos;

1.4 considerando que a exclusão do autor se deu na etapa correspondente ao 
exame psicológico e que a decisão judicial determinou a anulação do ato que o excluiu, o 
candidato deverá ser convocado para a realização de exames psicológicos, bem como deverá 
ser feita a sua reserva de vaga.

2. Diante do exposto, resolve:

2.1 Fazer a reserva de vaga de GERALDO ADRIANO COELHO FILHO, CI nº 
M-6.585.399,  candidato ao concurso CTSP/1999, em cumprimento da decisão judicial, no 
próximo CTSP, sendo que o candidato deverá acompanhar no site www.pmmg.mg.gov.br/crs 
a convocação para matrícula, pois até o presente momento não há previsão de início do 
processo seletivo referido;

2.2 a convocação para matrícula ficará condicionada ao resultado do exame 
psicológico, em que apresente o candidato como INDICADO;

2.3 a convocação para a realização de exames psicológicos se dará em ato 
específico.

Belo Horizonte, 18 de maio de 2012.

(a) Sílvio Antônio Leite, Maj PM
Chefe do CRS
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