
ATO DE RETIFICAÇÃO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DE 1ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2008 – VAGAS PARA AS UNIDADES DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) E 8ª  COMPANHIA DE POLÍCIA 
MILITAR INDEPENDENTE – OURO PRETO – (CTSP/2008 – RMBH). 

 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 n° 15, de 04 de setembro 
de 2007, publicado no “Minas Gerais” nº 167, de 06 de setembro de 2007, que regula o 
concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2008 – RMBH e 8ª Cia PM Ind, faz publicar a reserva de 
vaga do candidato abaixo relacionado, tendo em vista o cumprimento de ordem judicial, 
com processo nº 024.08.170071-8, a saber:

1. Considerando que:

1.1  RICARDO LUIS DE SÁ NASCIMENTO, CI nº  MG12903451, candidato 
ao concurso CTSP 2008 - RMBH,  vagas para as unidades da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e 8ª Companhia de Polícia Militar Independente, do concurso público para 
provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais;

1.2 tendo em vista sua INAPTIDÃO na 2ª Fase (Exames Complementares 
de  Saúde)  do  concurso,  ajuizou  Ação  Ordinária  nº  024.08.059676-0, pleiteando  a 
continuação  no  certame,  até  o  pronunciamento  da  turma  julgadora,  obtendo  tutela 
antecipada favorável;

1.3 em cumprimento de decisão judicial, foi convocado para a 3ª Fase (Teste 
de  Capacitação  Física)  em  15  de  julho  de  2008,  tendo  sido  submetido  ao  teste  e 
considerado APTO, com nota 75,00 (setenta e cinco) pontos, conforme ato publicado em 
23 de julho de 2008, no SITE do CRS;

1.4 em 25 de julho de 2008, foi publicado o Ato de Convocação para a 4ª 
Fase (Exames Psicológicos) do concurso para aplicação dos exames em 31 de julho de 
2008, onde após submissão ao teste, foi considerado INDICADO, conforme ato publicado 
no SITE do CRS em 14 de agosto de 2008; 

1.5  em  24  de  setembro  de  2008,  foi  publicado  a  convocação  para  a 
matrícula, deixando o candidato de ser convocado, em virtude da sua Ação Judicial não 
contemplar asseguramento de matrícula;

1.6  em  22  de  outubro  de  2008,  foi  publicado  Ato  de  Reserva  de  vaga  do 
candidato no concurso CTSP 2009 Interior, mediante determinação judicial, cuja a matrícula 
estava condicionada a decisão de mérito nos autos do processo 024 08 170071 8;

1.7 em 27 de maio de 2009, foi expedido pela Secretaria da 2ª Vara Fazenda 
Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG, o Ofício nº 409/2009, solicitando 
a matrícula do candidato no concurso CTSP 2009 RMBH.



2. Diante do exposto, resolve:

2.1 Tornar sem efeito a reserva de vaga  do candidato  RICARDO LUIS DE 
SÁ NASCIMENTO, CI nº MG12903451, candidato do concurso CTSP 2008 - RMBH,  no 
concurso CTSP 2009 Interior, publicado em 22 de outubro de 2008;

2.2 fazer a reserva de vaga do candidato  para matrícula  no  CTSP 2009 
RMBH, prevista para o período compreendido de 21 a 25 de setembro de 2009.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2009.

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