
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Mensagem Circ. N.009/2014-SPC

Belo Horizonte, 18 de junho de 2014.

Aos: Senhores Comandantes, Diretores e Chefes.

Assunto: Orientações sobre a posse dos servidores do cargo da Carreira de ASPM

Anexo: - Lista de Presença dos servidores civis nomeados na 5ª Etapa.

            - Planilha de opção de Unidade e locais de exercício

            - Lista de presença dos candidatos

Considerando a publicação inserta no “MG” n. 96, de 27 de Maio de 2014, referente 

à nomeação em quinta (5ª) etapa do Concurso Público do Edital n.02/2013 para provimento no 

cargo de Assistente Administrativo da Polícia Militar, fica estabelecido que a posse dos servidores 

civis se dará no dia 26 de junho de 2014, de 08:30 às 18:00, conforme endereços constantes da 

tabela de locais de posse anexa. 

Vale  ressaltar,  que  estará  impedido  de  tomar  posse  o  candidato  que  estiver 

exercendo cargo ou função pública, seja, nas esferas municipal, federal e estadual, uma vez que o 

cargo de Assistente Administrativo da Polícia Militar não é acumulável com nenhum outro cargo 

público, por se tratar de cargo meramente administrativo.

Ressalto, ainda, que ficará a cargo da Seção de Recursos Humanos das Regiões 

ou equivalente condensar a lista de presença, a planilha de opção e dos locais de exercício das 

Unidades que a compõem, e enviá-las a Seção de Pessoal Civil do CAP, impreterivelmente, até 

às 12:00 hs do dia 27/06/2014. Na lista de presença deverá constar o CPF do servidor civil, o que 

nos permitirá realizar a pré-implantação dos mesmos no SIRH. Após a divulgação das unidades 

de lotação no Site do CRS/PMMG os servidores empossados deverão entrar em exercício de 

imediato. 

A entrada em exercício se dará dia 01/07/2014,  às 08:30 hs. Os assistentes 

administrativos  se apresentarão nas respectivas unidades,  conforme ato  de designação a ser 

divulgado oportunamente.



Nos termos do Memorando 10.449.3/14-EMPM, cada RPM deverá providenciar o 

estágio de adaptação aos assistentes administrativo da 5ª etapa.

Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas na SPC através do telefone (31)3071-

2324, pela caixa posta da SPC ou pelo e-mail: cap-spc@pmmg.mg.gov.br.

Atenciosamente,

(a) EDUARDO CÉSAR DOS REIS
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


