
ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DE CANDIDATO DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DE 1ª CLASSE 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS (CTSP PM/2007-INTERIOR).  
 

 
 

 
                       A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante o disposto no Edital DRH/CRS 
nº 02, de 01 de fevereiro de 2006, publicado no “Minas Gerais” nº 24, de 03  de fevereiro 
de 2006 e suas retificações, faz publicar a convocação para matrícula do candidato abaixo 
relacionado, tendo em vista o cumprimento de ordem judicial e:    
 

 
1. Considerando que:  
 

                       1.1 MÁRIO RUBENS DOS SANTOS, MG-8728774, concorreu às vagas 
para a 1ª RPM, do concurso público para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da 
Polícia Militar de Minas Gerais, do ano de  2007; 
 
      1.2 o candidato foi considerado contra-indicado na 5ª fase do certame 
(Exames psicológicos); 
 
                       1.3 em 02 de dezembro de 2010, foi determinada a matrícula do candidato 
no Curso Técnico em Segurança Pública (CTSP2010- RMBH), através do processo nº 
0024.07.384.014-2 (Ação: Execução/Cumprimento de Sentença), da Comarca de Belo 
Horizonte/MG.    
 
 

2. Diante do exposto, resolve:  
 

                       2.1 convocar para a matrícula o candidato MÁRIO RUBENS DOS SANTOS, 
MG-8728774, no Curso Técnico em Segurança Pública (CTSP2010- RMBH), em 
cumprimento de decisão judicial; 
 
                       2.2 o candidato deverá comparecer para matrícula no período de 24 a 28 de 
janeiro de 2011, no  Centro de Ensino técnico (CET), situado à Rua Dr. Gordiano, nº 123, 
bairro Prado, em Belo Horizonte/MG; 
 
                       2.3 para matrícula o candidato deverá portar os documentos previstos no  
item “6” do Edital  DRH/CRS nº 02, de 01 de fevereiro de 2006, sendo os seguintes 
documentos: 
 
“a) requerimento de matrícula; 
b) certidão de nascimento ou casamento;  
c) documentação comprobatória do cumprimento de suas obrigação com o serviço militar 
(sexo masculino); 
d) título de eleitor, juntamente com a documentação comprobatória de sua quitação com as 
obrigações eleitorais, juntando Certidão do Tribunal Regional Eleitoral;  
e) diploma de conclusão e histórico escolar do ensino médio, fornecido por instituição de 
ensino oficial ou regularmente reconhecida ou autorizada pelo órgão governamental 
competente, com a data de expedição de no máximo até a data da matrícula; 
f) certidão negativas de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Civil, Polícia 
Federal, Justiça Estadual (inclusive Juizado Especial), Justiça Federal (inclusive Juizado 



Especial) e Justiça Militar, das localidades em que o candidato residiu nos últimos 05 
(cinco) anos, com data de expedição de até 60 (sessenta) dias anterior à data da 
matrícula;  
g) comprovante de inscrição no CPF, mediante apresentação do referido cartão;  
h) carteira de identidade; 
i) declaração de bens e valores que comprovem seu patrimônio privado; 
j) para os ocupantes de cargo, emprego ou função pública, federal, estadual ou municipal, 
a declaração de desvinculação destes, na conformidade dos incisos II e III do & 3º do art. 
142 c/c art. 42, & 1º, todos da Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
6.2 no ato da matrícula o candidato deverá preencher, de próprio punho, o Formulário para 
Ingresso na Corporação (FIC), ocasião que, também, deverão ser entregues 02 (duas) 
fotos recentes, tamanho 5x7, cópia da carteira de identidade, do título de eleitor e do 
comprovante de inscrição no CPF.”  

    
 

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2010.  
 
 
 

Jaqueline P. Brettas Veloso, Ten Cel PM 
Chefe do CRS 

 
 
 

 


