
ATO COMPLEMENTAR DE RESULTADO DA 5ª FASE (EXAMES PSICOLÓGICO DE SAÚDE) E 
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DE CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO AO CURSO 
TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (CTSP/ 2005). 

 
 
 

O MAJOR PM RESPONDENDO PELA CHEFIA 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 do concurso público ao Curso Técnico em Segurança Pública, para o ano de 2005, publicado 
no “Minas Gerais” nº 133, de 17 de julho de 2004, faz publicar o resultado dos exames psicológicos e convoca 
para matrícula no CTSP/ 2010-RMBH, o candidato abaixo nominado, mediante decisão judicial (processo nº 
024.06.988.185-2). 
 

Inscrição Nome 1ª  Fase 2ª Fase 3ª fase  4ª Fase 5ª Fase 
MG-14091835 Glydson Thevete Rodrigues dos Santos 181,50 INAPTO 

CLÍNICO 
82,00 APTO INDICADO 

 
1. ORIENTAÇÕES: 
 

1.1 O candidato deverá comparecer para matrícula do CTSP/2010-RMBH, no período de 22 a 26/11/10, no 
Centro de Ensino Técnico (CET), situado à Rua Dr. Gordiano nº 123, Bairro Prado, BH/MG. 
   

1.2 Para matrícula o candidato deverá portar os documentos previstos no item 6 do edital do CTSP/ 05, de 
16/07/04, sendo os seguintes documentos: 
 

”6.1.3.1 certidão de nascimento ou de casamento (com data de expedição de no máximo 60 dias); 
6.1.3.2 documentação comprobatória da quitação com o serviço militar obrigatório (Certificado de Dispensa de 
Incorporação – CDI ou Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª Categorias); 
6.1.3.3 título de eleitor, juntamente com a documentação comprobatória de sua quitação com as obrigações 
eleitorais; 
6.1.3.4  certificado de conclusão e histórico escolar do 2º grau (ensino médio), fornecido por instituição de ensino 
oficial ou regularmente reconhecida ou autorizada pelo órgão governamental competente; 
6.1.3.5 certidões negativa de antecedentes criminais, expedidas pelas Polícias Civil e Federal e Justiças Comum 
e Federal, das localidades em que o candidato residiu os últimos 05 (cinco) anos; 
6.1.3.6 comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF, mediante apresentação do Cartão de 
Identificação do Contribuinte - CIC; 
6.1.3.7 declaração de bens e valores que comprovem seu  patrimônio privado; 
6.1.3.8 autorização do Comandante, se militar de outra Corporação; 
6.1.3.9 declaração de desvinculação de função pública federal, estadual ou municipal, conforme prevê os incisos 
XVI e XVII, do Art. 37 da Constituição Federal. 
6.1.4 A apresentação dos documentos exigidos é de inteira responsabilidade do candidato, que poderá ter sua 
matrícula indeferida se não apresentá-los na data estipulada neste Edital ou se apresentá-los rasurados, ilegíveis 
ou irregulares. 
6.1.4.1 A declaração falsa ou inexata, a apresentação de documentos ou informações falsos ou inexatos, 
determinará o cancelamento da matrícula e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, 
sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas cabíveis,  bem como a exclusão das fileiras da Polícia 
Militar, na conformidade do artigo 154, da Lei Nº 5.301/69 – EPPM”. 
 

1.3 O não comparecimento do candidato para efetivação da matrícula ou a não apresentação dos documentos 
exigidos, dentro do prazo estabelecido, implicará na perda de direito e conseqüente eliminação do concurso.  
 
 

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2010. 
 
 

Almir Lima dos Santos, Maj PM 
Resp. P/ Chefia do CRS 


