
ATO  DE  RETIFICAÇÃO  Nº  02  DA  DIVULGAÇÃO  DAS  INSCRIÇÕES  DEFERIDAS  E 
INDEFERIDAS POR ISENÇÃO DE TAXA DO CONCURSO PÚBLICO  PARA PROVIMENTO DE 
CARGO DE SOLDADO DE 1ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO 
DE 2010 (CTSP PM/2010), VAGAS AS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO.

              O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, 
no uso de suas atribuições contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e 
consoante  o  disposto  no  edital  DRH/CRS nº  07/2009,  de  05  de  maio  de  2009,  que regula  o 
concurso público para provimento  de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 (CTSP/2010), vagas para as unidades do interior do Estado, e,

1. Considerando que: 

I - o ato de divulgação das inscrições deferidas e indeferidas por isenção de taxa para o concurso 
CTSP PM/2010 – interior, foi divulgado no dia 19 de junho de 2009;
II -  ao fazer o processo de efetivação das inscrições dos candidatos que tiveram o pedido de 
isenção de taxa  deferido,  o  23º  BPM detectou que os  candidatos,  MG-13686000,  Joyce  Silva 
Lemos  e  Ramos  e  MG-15665277,  Felipe  Marques  Vitoi,  durante  o  preenchimento  dos  dados 
pessoais, optaram de forma equivocada pelo concurso CFO/ CBCM – 2010, contrariando o item 
4.14 do presente Edital;
III  –  a  restauração  da  situação  de  regularidade  dos  atos  administrativos  praticados  pela 
Administração Pública, constitui poder/dever de auto-tutela assegurado pela Súmula 473.

2. Resolve:  

    Retificar o resultado do pedido de isenção de taxa dos candidatos abaixo nominados, que passa 
a ter a seguinte redação:

23º BPM
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

IDENTIDADE CPF NOME MOTIVO
MG-13686000 09273186602 Joyce Silva Lemos
MG-15665277 10911084630 Felipe Marques Vitoi

Não preencherem requisito do 
item 4.14 do edital.

3. ORIENTAÇÕES:

3.1 Conforme previsto no edital, em seu item 4.15, ao candidato cujo pedido de isenção da taxa de 
inscrição for indeferido, será facultado o direito de prosseguir no concurso devendo, para tanto, 
completar os passos da inscrição previstos no item 4.3 do referido certame;
3.2 O candidato  com pedido  de  isenção da taxa  de  inscrição indeferida que não efetivar  sua 
inscrição conforme o item 4.3 deste edital, não será considerado inscrito no concurso;
3.3 O presente ato, trata exclusivamente de deferimento e indeferimento de isenção de taxa de 
inscrição, com base no amparo da Lei Estadual nº 13.392, de 07/12/1999.

Belo Horizonte, 23 de junho de 2009.

(a)Francisco de Assis Leal da Silva, Ten Cel PM
Chefe do CRS
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