
ATO DE DESCONVOCAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EXCEDENTES Nº 04 PARA 
MATRÍCULA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR (HPM) 
DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2015.  
 

 

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, 
no uso de suas atribuições regulamentares e nos termos do Edital DRH/CRS nº 10/2014, de 
07/10/2014, que regula o processo de seleção pública para admissão aos programas de 
residência médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2015 e sua 
retificação, e: 

 

CONSIDERANDO: 
 

I – através de mensagem de protocolo nº 142444201954176087-1502, datada de 
20/02/2015, o Hospital da Polícia Militar (HPM) solicitou ao Centro de Recrutamento e Seleção 
(CRS) a convocação de 04 (quatro) candidatos excedentes para preenchimento de vagas 
ociosas, sendo 02 (duas) vagas para cirurgia geral e 02 (duas) vagas para pediatria; 

 

II – em data 20/02/2015 o CRS publicou a relação de candidatos excedentes nº 04 para 
preenchimento das vagas ociosas; 

 

III – através de mensagem de protocolo nº 142470656486876087-1502, datada de 
23/02/2015, o HPM comunicou que uma das vagas de cirurgia geral do ato de convocação nº 04, 
seria destinada à vaga proveniente de candidato desistente na especialidade de dermatologia. 

 

RESOLVE: 
 

1. Desconvocar o candidato abaixo convocado erroneamente no ato de convocação de 
candidatos excedentes nº 04 na especialidade de Cirurgia Geral: 
 

ESPECIALIDADE: CIRURGIA GERAL 

Ord. Inscrição UF Prova Conhecimentos Avaliação Curricular PROVAB Soma 

1. 13575015 MG 56,25 6,60 SIM 69,13 

 

 2. Convocar o candidato abaixo para preenchimento da vaga ociosa, proveniente da 
desistência da vaga, na especialidade de dermatologia: 
  
ESPECIALIDADE: DERMATOLOGIA 

Ord. Inscrição UF Prova Conhecimentos Avaliação Curricular PROVAB Soma 

1. MG11388873 MG 65,25 8,90 SIM 81,56 

 
ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO CONVOCADO: 
 

I – O candidato convocado deverá comparecer nos dias 24 e 25/02/2015, no horário das 08:00h às 
12:00h, no Centro de Estudos do Hospital da Polícia Militar (HPM), sito Rua Pacífico Mascarenhas, s/nº, 
Bairro Santa Efigênia, nesta capital para entrega da documentação obrigatória prevista no item 6 do Edital 
regulador do certame. 
 

II – A não apresentação dos documentos exigidos e/ou o não comparecimento do candidato para 
efetivação da matrícula implicará em perda da vaga e convocação do próximo candidato excedente, o qual 
terá o prazo máximo de 02 dois dias úteis, após a sua eventual convocação, para efetivação da matrícula. 
 

III – Conforme item 9.4 do edital, em caso de desistência de algum aprovado a vaga poderá ser 
preenchida até 60 (sessenta) dias após o início do programa, observando-se o critério de classificação.  
 

 
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2015. 

 
 

(a) CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


