
ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  MATRÍCULA  DE 
CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO TÉCNICO EM 
SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (CTSP 
PM/ 2007-INTERIOR).

O  TENENTE-CORONEL  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 
DRH/CRS n° 02, de 01 de fevereiro de 2006, publicado no “Minas Gerais” nº 24, 
de 03 de fevereiro de 2006 e suas retificações, que regulou o concurso público 
para o curso Técnico em Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais, 
para  o  ano  de  2007,  convoca  para  matrícula  no  CTSP/09-RMBH,  o  candidato 
abaixo nominado, mediante decisão judicial (processo nº 024.07.383.488-9).

Inscrição Nome Concurso
MG-11562335 Maycow Mello Braga CTSP/ 07-  Vagas para 6ª RPM 

( 8º BPM, 24º BPM e 14ª  Cia PM 
Ind.)

1. ORIENTAÇÕES:

1.1 O candidato deverá comparecer para matrícula no CTSP/09-RMBH, no período 
de 18 a 25/11/09, no Centro de Ensino Técnico (CET), situado à Rua Dr. Gordiano 
nº 123, Bairro Prado, BH/MG.
  
1.2 Para matrícula o candidato deverá portar os documentos previstos no item 6 
do Edital  do CTSP/07-interior, sendo os seguintes documentos:

“a) requerimento de matrícula; 
b) certidão de nascimento ou casamento; 
c)  documentação  comprobatória  do  cumprimento  de  sua  obrigação  com  o 
serviço militar (sexo masculino); 
d)  título  de  eleitor,  juntamente  com a  documentação  comprobatória  de  sua 
quitação com as obrigações eleitorais, juntando Certidão do Tribunal Regional  
Eleitoral;
e)  diploma  de  conclusão  e  histórico  escolar  do  ensino  médio,  fornecido  por  
instituição  de  ensino  oficial  ou  regularmente  reconhecida  ou  autorizada  pelo  
órgão governamental competente, com a data de expedição de no máximo até a 
data da matrícula; 
f)  certidões  negativas  de antecedentes  criminais  expedidas  pela  Polícia  Civil,  
Polícia  Federal,   Justiça  Estadual  (inclusive  Juizado  Especial),  Justiça  Federal 
(inclusive Juizado Especial) e Justiça Militar, das localidades em que o candidato 
residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com data de expedição de até 60 (sessenta)  
dias anterior à data da matrícula; 
g) comprovante de inscrição no CPF, mediante apresentação do referido cartão; 
h) carteira de identidade;
i) declaração de bens e valores que comprovem seu  patrimônio privado; 



j) para os ocupantes de cargo, emprego ou função pública, federal, estadual ou  
municipal, a declaração  de desvinculação destes, na conformidade dos incisos II  
e III  do § 3º do art. 142 c/c art. 42, § 1º, todos da Constituição da República  
Federativa do Brasil.
6.2  No ato  da  matrícula  o  candidato  deverá  preencher,  de  próprio  punho,  o 
Formulário para Ingresso na Corporação (FIC), ocasião que, também, deverão ser 
entregues  02  (duas)  fotos  recentes,  tamanho  5x7,  cópia  da  carteira  de 
identidade, do título de eleitor e do comprovante de inscrição no CPF.”

1.3 O não comparecimento do candidato para efetivação da matrícula ou a não 
apresentação dos documentos exigidos, dentro do prazo estabelecido, implicará 
na perda de direito e conseqüente eliminação do concurso. 

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2009.

(a) Francisco de Assis Leal da Silva, Ten Cel PM
Chefe do CRS
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