
ATO COMPLEMENTAR DE RESULTADO DA 2ª FASE (EXAMES PRELIMINARES DE 
SAÚDE),  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA ADMISSÃO  AO  CURSO  TÉCNICO  EM 
SEGURANÇA PÚBLICA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 
2010  –  VAGAS  PARA AS  UNIDADES  DO  INTERIOR  DO  ESTADO  (CTSP/2010  - 
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 
n° 07, de 05 de maio de 2009 e suas alterações, publicado no “Minas Gerais” nº 79, de 06 
de maio de 2009, que regula o concurso público para admissão ao Curso Técnico em 
Segurança Pública da Polícia Militar de  Minas Gerais para o ano de 2010 - Interior, faz 
publicar o ato complementar de resultado da 2ª Fase (Exames Preliminares de Saúde), 
mediante decisão judicial:

1. CANDIDATO: 

1.1 – 8ª RPM – VAGAS PARA O 6° BPM, 43° BPM, 5ª CIA M ESP E 8ª CIA 
MAT: 

INSCRIÇÃO NOME 
1ª

FASE
2ª

FASE
NR PROCESSO

MG15458993 ANDRE EVE DE MELLO RAMOS 115,00 (*) 0105 10 009 944 6
(*) Candidato repetiu os exames da 2ª Fase, em cumprimento à determinação judicial, sendo que a 
Administração deixou de considerá-lo inapto por força de liminar.

2. ORIENTAÇÕES:

2.1 Convocação para a 3ª Fase (Exames Complementares de Saúde)

2.1.1 A data prevista para publicação da convocação para a 3ª fase (Exames 
Complementares de Saúde) será  03 de setembro de 2010,  sendo disponibilizado para 
consulta no SITE do CRS: www.pmmg.mg.gov.br/crs;

2.1.2 serão convocados para a próxima fase todos os candidatos aptos na 2ª 
Fase (Exames Preliminares de Saúde);

2.1.3 de acordo com o item 5.19.2 do edital regulador do concurso, não serão 
aceitos exames realizados em data anterior à convocação para a 3ª fase.

2.2 Recursos

2.2.1  para  recurso  contra  a  2ª  fase  (Exames  Preliminares  de  Saúde)  o 
candidato poderá, pessoalmente ou através de seu procurador, legalmente nomeado com 
firma reconhecida,  e cópia da identidade do procurador,  solicitar  cópia autenticada do 
Relatório de Inaptidão, obedecendo o prazo estipulado no item 8.1 do edital,  na sede 
do  6º  BPM  –  RUA  MARECHAL  FLORIANO,  Nº  2.441  –  B.  DE  LOURDES  – 
GOVERNADOR VALADARES/MG;

2.2.2 conforme item 8.2 do edital regulador do concurso, os recursos contra o 
resultado dos exames de saúde deverão ser  dirigidos ao DRH, em única instância  e 
deverão ser  protocolados,  na sede do 6°  BPM,  pessoalmente pelo candidato ou seu 
procurador,  legalmente nomeado com firma reconhecida,  e  cópia da identidade do 
procurador, com documentação original, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis (item 8.6.1 

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs


do  edital),  que  serão  contados  a  partir  da  data  de  disponibilização  da  cópia  do  seu 
relatório de inaptidão, não se admitindo qualquer outra forma de encaminhamento;

2.2.3 a publicação do resultado dos recursos interpostos contra esta fase está 
prevista para o dia  03 de setembro de 2010 - sexta-feira sendo disponibilizado para 
consulta no SITE do CRS:  www.pmmg.mg.gov.br/crs  .  

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2010.

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