
ATO  COMPLEMENTAR  DE  RESULTADO  DA  2ª  FASE  (EXAMES 

PRELIMINARES DE SAÚDE) 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 MAJOR 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 o ato complementar de resultado de exame oftalmológico, 

referente à 2ª fase (Exames Preliminares de Saúde), de candidato que prossegue 

no processo seletivo mediante liminar judicial:  

1.  CANDIDATO  –  VAGAS  PARA  CONTRABAIXISTA  29º  BPM  (POÇOS  DE 

CALDAS):

INSCRIÇÃO NOME 1ª  FASE RESULTADO DA
2ª FASE NR PROCESSO

7423438 MAURO LUCAS TELES DE 
OLIVEIRA 125,00 INAPTO 

OFTALMOLÓGICO 0145.11.009.642-0

2. ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO:

2.1 Os procedimentos para recurso estão previstos no item “8” do edital do 

certame.

2.2 O candidato deverá, pessoalmente ou através de seu procurador, legalmente 

nomeado, com cópia da identidade do procurador, solicitar, diretamente no CRS, na 

Rua dos Pampas, 701 – Bairro Prado, Belo Horizonte/MG, cópia autenticada do laudo 

de inaptidão,  conforme o caso,  no prazo máximo de dois dias úteis contados a 

partir da divulgação deste ato.

2.3 Para apresentação das razões recursais (em conformidade com o item 8.4.1 do 

edital do certame), o candidato terá o prazo máximo de três dias úteis, que serão 

contados  a  partir  da  data  de  disponibilização  da  cópia  do  laudo de  inaptidão, 

conforme  o  caso,  sendo  indeferidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos 

determinados. 



2.4 O recurso deverá ser protocolado no Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), 

pessoalmente pelo candidato ou seu procurador, legalmente nomeado, com firma 

reconhecida, anexando cópia da identidade do procurador e do candidato, não se 

admitindo qualquer outra forma de encaminhamento.   

Belo Horizonte, 23 de maio de 2012.

(a) Sílvio Antônio Leite, Maj PM

Chefe do CRS
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