
ATO DE RESERVA DE VAGA 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).   
 
 
  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 08/08/2006 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 a reserva de vaga do candidato abaixo relacionado, tendo em vista o cumprimento de 
ordem judicial, e: 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 

  1.1 DOUGLAS DAS GRACAS MARCELINO, CI nº  11887023, foi candidato ao 
concurso CTSP QPE/2010, para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de 
Minas Gerais, na categoria de auxiliar de saúde – técnico em enfermagem; 

 
  1.2 o candidato foi aprovado na 1ª fase, com 110,00 (cento e dez) pontos; 
 

1.3 na 2ª e 3ª Fases, foi considerado APTO;  
 
1.4 na 4ª Fase obteve 72,00 (setenta e dois) pontos e na 5ª Fase, 70,46 (setenta 

vírgula quarenta e seis) pontos; 
 

1.5 na 6ª Fase foi considerado INDICADO; 
 
1.6 o candidato foi convocado para matrícula em 28 de julho de 2011. No entanto, 

teve seu requerimento indeferido, por ter atingido o limite máximo de idade; 
  
1.7 em data de 17 de janeiro de 2013, deu entrada, neste CRS, o ofício AGE/PA n° 

235/13, que noticiou o deferimento de liminar judicial em favor do candidato, de acordo com o 
Processo nº. 0245178.25.2013.8.13.0024, determinando a reserva de vaga para o autor.  

 
    
   2 RESOLVE: 
 

2.1 Fazer a reserva de vaga de DOUGLAS DAS GRACAS MARCELINO, CI nº  
11887023, candidato ao concurso CTSP QPE/2010, em cumprimento da liminar judicial, no Curso 
de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas (CFSD QPE/2014), sendo que o 

candidato deverá acompanhar no site www.pmmg.mg.gov.br/crs a convocação para matrícula, 
com previsão de publicação em 10 de dezembro de 2013; 

 
2.2 a documentação necessária para a realização da matrícula está prevista no item 

7 do Edital do concurso (CTSP QPE/2010). 
 

  
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2013. 

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

Chefe do CRS 


