
 
 

CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR 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), DE CANDIDATA QUE PROSSEGUE NO 
CONCURSO MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL. 
 

 
A 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 
convocação para 6ª fase (Exames Psicológicos) de candidata que prossegue no concurso mediante decisão judicial: 
 
1 CANDIDATA:  
  
 1.1 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL:  
 

INSCRIÇÃO CANDIDATO                       NR. PROCESSO 

MG15082241 STEFANIA RESENDE BORIN 245731-59.2010.8.13.0024 

 
 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 
2.1 Os exames serão realizados nos dias 22 e 24 de setembro de 2015, na Clínica CLINESP, situada na Rua Piauí, 
nº 953, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-320. A chamada para a candidata convocada será às 
08:00 horas, em ambos os dias. 
 
2.2  A candidata deverá apresentar-se portando: 
      a) no mínimo, 02 (duas) canetas azul ou preta; 
      b) 01 (uma) foto 3X4 recente; 
      c) documento oficial de identificação com foto e assinatura. 
 
2.3  Para os exames psicológicos, recomenda-se a candidata:   
     a) dormir na noite anterior a avaliação o tempo necessário ao seu descanso; 
     b) alimentar-se da forma habitual; 
     c) fazer abstinência de álcool nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a avaliação; 
     d) não carregar peso nem fazer esforço físico acentuado nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a avaliação; 
     e) o não cumprimento das orientações acima é de inteira responsabilidade do candidato. 
 
2.4 Conforme o item 5.28.1 do Edital do concurso, o candidato arcará com os custos da Avaliação Psicológica, no valor de 
R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), devendo ser pagos em dinheiro, à clínica responsável pela aplicação, no início 
da avaliação psicológica. 
 
2.5 O comparecimento é obrigatório. A ausência e o atraso implicarão na eliminação do concurso. 
 
2.6 O resultado dos Exames Psicológicos está previsto para o dia 29 de setembro de 2015, sendo disponibilizado para 
consulta em nosso site do CRS: www.pmmg.mg.gov.br/crs.  

 
 

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2015. 

 

(a)CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs

