
ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  2ª  FASE  (EXAMES 

PRELIMINARES  DE  SAÚDE),  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO 

CURSO  TÉCNICO  EM  SEGURANÇA  PÚBLICA  DA  POLICIA  MILITAR  DE  MINAS 

GERAIS, PARA O ANO DE 2010 – VAGAS PARA AS UNIDADES DO INTERIOR DO 

ESTADO (CTSP/2010 - INTERIOR). 

6ª RPM

O  MAJOR  PM  RESPONDENDO  PELA  CHEFIA  DO  CENTRO  DE 
RECRUTAMENTO  E  SELEÇÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e  consoante  o 
disposto no Edital DRH/CRS n° 07, de 05 de maio de 2009, publicado no “Minas Gerais” 
nº 79, de 06 de maio de 2009, que regula o concurso público para admissão ao Curso 
Técnico em Segurança Pública da Polícia Militar de  Minas Gerais para o ano de 2010 - 
Interior, convoca  mediante  decisão  judicial,  para  a  2ª  fase  (Exames  Preliminares  de 
Saúde), o candidato da 6ª RPM abaixo nominado:

1. CANDIDATO – VAGAS PARA O 8º BPM, 24º BPM, 16ª CIA PM IND, 18ª CIA PM IND 
E 6ª CIA MAT:

INSCRIÇÃO NOME 
1ª

FASE
NR PROCESSO

MG13979673 DAVIDSON RODRIGUES DE LIMA 140,00 024.09.761014-1

2. ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO:

2.1 A apresentação do candidato convocado será no dia 25/01/2010 – segunda-feira, às 
08:00 horas no  8º BPM, localizado à RUA COMANDANTE NÉLIO, Nº 111, BAIRRO 
SANTA EFIGÊNIA – LAVRAS/MG,  para orientações e preenchimento de formulários, 
bem como para tomar conhecimento do local, dias e horários a que será submetido aos 
referidos exames;

2.2  o  candidato  deverá  comparecer  no  local  em  que  constar  seu  nome  na  lista  de 
convocação,  não  havendo  exceção  para  nenhum  candidato.  A  ausência  e/ou  atraso 
implicarão na eliminação do processo seletivo;

2.3 o candidato deverá apresentar-se no local munidos de caneta esferográfica  azul ou 
preta, prancheta, foto 3x4 recente e documento oficial de identificação;

2.4  para  o  exame  antropométrico  e  exame  clínico  o  candidato  deverá  levar  short, 
camiseta  e  sunga  (masculino)  e  biquíni  (feminino),  inclusive  para  a  chamada  de 
orientação;

2.5 os exames preliminares de saúde serão realizados conforme os termos da Resolução 
Conjunta  nº  3692  ,  de  19  de  novembro  de  2002  (disponível  no  site  do  CRS, 
www.pmmg.mg.gov.br/crs),  sendo  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  seu 
conhecimento, bem como dos itens 5.16 e 5.17 do Edital;

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


2.6  o candidato  deverá  estar  portando para  qualquer  exame ou teste,  documento de 
identificação oficial com foto recente (item 9.10 do Edital), devendo apresentá-lo quando 
solicitado;

2.7  o ato de divulgação do resultado da 2ª Fase (Exames Preliminares de Saúde)  está 
previsto para o dia   27 de janeiro de 2010 – quarta-feira, sendo disponibilizado para 
consulta no SITE do CRS: www.pmmg.mg.gov.br/crs  .  

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2010.

(a)Almir Lima dos Santos, Maj PM
Resp. p/ Chefia do CRS

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

