
ATO  DE  RESERVA  DE  VAGA  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO 
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2014 (CFSd QPPM/2014)

O TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO,  no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela 
Resolução nº 3.875, de 08 de agosto de 2006, e considerando o disposto no edital DRH/CRS 
n° 14, de 11 de dezembro de 2012, publicado no “Minas Gerais” nº 232, de 13 de dezembro 
de 2012, que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados 
do  Quadro  de  Praças  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  para  o  ano  de  2014  (CFSd 
QPPM/2014), faz publicar a reserva de vaga do candidato abaixo relacionado, tendo em vista 
o cumprimento de ordem judicial, e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  FABIO SOUZA DA SILVA, CI nº MG13812051,  foi candidato ao concurso 
CTSP/2008 - Interior, para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de 
Minas Gerais, tendo concorrido às vagas para a 12ª RPM - 14º BPM, 26º BPM, 17ª CIA PM 
IND E 12ª CIA MAT;

1.2 o candidato obteve 116,25 (cento e dezesseis vírgula vinte e cinco) pontos 
na 1ª fase e foi considerado APTO na 2ª fase;

1.3 na 3ª fase, obteve 68,00 (sessenta e oito) pontos;

1.4 na 4ª fase, foi considerado CONTRAINDICADO;

1.5  em  12  de  setembro  de  2013,  foi  emitido  o  ofício  n°  515/2013,  pela 
Secretaria da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG, 
que noticiou a sentença proferida no Processo n° 024.11.067.051-0, que julgou procedente o 
pedido do autor e anulou o Ato Administrativo de eliminação em razão de sua contraindicação 
no exames psicológicos e determinou sua convocação para o próximo curso de formação;

1.6  o  próximo  Curso  de  Formação  de  Soldados  denomina-se  CFSd 
QPPM/2014 e teve seu edital publicado em 11 de dezembro de 2012.

2 RESOLVE:

2.1 Fazer a reserva de vaga de FABIO SOUZA DA SILVA, CI nº MG13812051, 
candidato ao concurso CTSP/2008 - Interior, em cumprimento da sentença judicial, no CFSd 
QPPM/2014, sendo que o candidato deverá acompanhar no site www.pmmg.mg.gov.br/crs a 
convocação para matrícula, prevista para ocorrer em 10 de dezembro de 2013.

2.2 a documentação necessária para a realização da matrícula está prevista no 
item 6 do Edital do concurso (CTSP/2008 - Interior).

 

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2013.

(a) Josan Mendes Feres, Ten Cel PM
Chefe do CRS

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

