
ATO  DE  RESERVA DE  VAGA  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA ADMISSÃO  AO 
CURSO  TÉCNICO  EM  SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR  DE  MINAS 
GERAIS, PARA O ANO DE 2009 – VAGAS PARA AS UNIDADES DO INTERIOR DO 
ESTADO (CTSP/2009 – INTERIOR).

O 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° 01, de 30 de janeiro de 2008, publicado no “Minas Gerais” nº 21, de 31 de 
janeiro de 2008, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 
1ª classe da Polícia Militar de  Minas Gerais para o ano de 2009 – Interior, faz publicar a 
reserva  de  vaga  do candidato  abaixo  relacionado,  tendo em vista  o  cumprimento  de 
ordem judicial, e:

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1  VINICIUS MARTINS DA SILVA, CI nº  MG10489104,  candidato da 9ª 
RPM,  vagas para o 17º BPM, 32º BPM, 2ª Cia MEsp, 9ª Cia PM Ind, 10ª Cia PM Ind E 9ª  
Cia MAT, do concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança Pública da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2009 (CTSP/2009 – Interior);

1.2  o  candidato  teve  sua permanência  no certame assegurada mediante 
ação Cautelar Inominada nº 0342 08 110513 8, tendo em vista INAPTIDÃO na 2º fase 
(Exames Preliminares e Complementares) do concurso;

1.3 o candidato foi convocado para a 3ª fase (Teste de Capacitação Física) 
em 25 de setembro de 2008, tendo comparecido para realização dos testes no dia 29 de 
setembro de 2008, onde foi considerado APTO, obtendo a pontuação de 71,00 (setenta e 
um) pontos;

1.4 em 09 de outubro de 2008 foi convocado para a 4ª fase do concurso 
(Exames Psicológicos), conforme ato de convocação publicado no site do CRS, tendo 
realizado os exames em 12 de outubro de 2008 e sido considerado INDICADO;

1.5 em cumprimento de decisão judicial, foi convocado para matrícula em 29 
de janeiro de 2009;

1.6 foi  prolatada sentença pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Ituiutaba, onde foi denegada a segurança pleiteada pelo impetrante e, por consequência,  
revogada a liminar anteriormente concedida. Em 14 de julho de 2009 foi publicado o ato 
de  desconvocação  do  candidato,  suspendendo  todos  atos  provenientes  da  liminar 
anteriormente deferida;

1.7 em 10 de agosto de 2011 foi protocolado no Centro de Recrutamento e 
Seleção, o Ofício nº 544,1/11 – SRH/9ª RPM, tendo como anexo a cópia do processo nº 
034208110513-8  (mandado  de  segurança  e  seus  apensos),  tratando  do  Acórdão  do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, noticiando decisão em favor do candidato.



2. RESOLVE:

2.1  Fazer  a  reserva  de  vaga  de  VINICIUS MARTINS  DA SILVA,  CI  nº 
MG10489104, candidato ao concurso CTSP 2009 Interior – 9ª RPM, vagas para o  17º 
BPM,  32º  BPM,  2ª  Cia  MEsp,  9ª  Cia  PM  Ind,  10ª  Cia  PM  Ind  E  9ª  Cia  MAT,  em 
cumprimento da decisão judicial,  no próximo CTSP – Interior,  sendo que o candidato 
deverá  acompanhar  no  site  www.pmmg.mg.gov.br/concursos a  convocação  para 
matrícula, pois até o presente momento não há previsão de início do processo seletivo 
referido;

2.2 a documentação necessária para a realização da matrícula está prevista 
no item 7 do Edital do concurso (CTSP/2009 – Interior).

 
Belo Horizonte, 21 de setembro de 2011.

 (a) Luiz  Renato Junqueira de Carvalho, Ten Cel PM
Chefe do CRS

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

