
ATO DE RETIFICAÇÃO NR 04 DO RESULTADO DA 2ª FASE (EXAMES 
PRELIMINARES E COMPLEMENTARES DE SAÚDE) DO CONCURSO 
PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA 
PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO 2009 –  
VAGAS PARA AS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO. 

 
 
              O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO, no uso de suas atribuições contidas nos incisos IV e V, do artigo 26 (R-100), 
aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15abr77, e consoante o disposto no edital DRH/CRS n° 
01, de 30 de janeiro de 2008, publicado no “Minas Gerais” nº 21, de 31 de janeiro de 2008, que 
regula o concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança Pública da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – Interior do Estado, e: 

 
1. CONSIDERANDO QUE: 

 
I - o ato de divulgação do resultado da 2ª fase (exames preliminares e complementares de 
saúde) do concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança Pública da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – Interior do Estado foi divulgado no dia 25 de julho 
de 2008; 
    
II – as RPM responsáveis pela aplicação de exames de saúde enviaram para o CRS relações 
dos candidatos que participaram da 2ª fase do certame, onde constava que os candidatos 
abaixo nominados foram considerados aptos, inaptos ou ausentes nos exames preliminares e 
complementares de saúde; 

 
III – após divulgação do ato de resultado da 2ª fase, foi constatado pelas Regiões, erro material 
no resultado publicado; 
 
IV – a restauração da situação de regularidade dos atos administrativos praticados pela 
Administração Pública, constitui poder/dever de auto-tutela assegurado pela Súmula 473 do 
STF. 
 
 
2. RESOLVE:  
 

 Retificar o ato de divulgação do resultado da 2ª fase (exames preliminares e 
complementares de saúde) do concurso público para admissão ao Curso Técnico em 
Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – Interior do Estado, 
dos candidatos abaixo: 
 

 
5ª RPM 

 
CANDIDATOS – VAGAS PARA O 4º BPM, 37º BPM, 3ª CIA PM IND 4ª CIA  PM IND E 
5ª CIA MAT: 
 

2ª FASE ORD IDENTIDADE NOME 1ª 
FASE PRELIMINAR COMPLEMENTAR 

1.  M8603893 REGINALDO SOUSA GERALDINO 101,25 INAPTO CLÍNICO / 
ODONTO INAPTO 

 



 
 

12ª RPM 
 

CANDIDATOS – VAGAS PARA O 14º BPM, 26º BPM, 17ª CIA IND E 12ª CIA MAT: 
 

2ª FASE ORD IDENTIDADE NOME 1ª 
FASE PRELIMINAR COMPLEMENTAR 

1. MG13728798 EMERSON MARTINS PEREIRA 097,50 INAPTO CLÍNICO APTO 

2.  MG13507352 THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA 097,50 
INAPTO 

CLINICO/OFTALM
O 

APTO 

 
3 - ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 
    3.1   A convocação para a 3ª fase (Teste de Capacitação Física) ocorrerá em 02 de setembro 

de 2008 – Terça-feira; 
 
    3.2  de acordo com o item 5.12 do edital, serão convocados todos os candidatos aptos na 2ª 

Fase (exames médicos preliminares e complementares de saúde); 
 

     3.3 o Teste de Capacitação Física será realizado em conformidade com a Resolução nº 3.322, 
de 24 de setembro de 1996 e alterações, conforme tabela do Anexo “G” do edital; 

 
     3.4  as demais informações sobre a  realização  do  Teste  de  Capacitação  Física  serão 

divulgadas no ato da convocação em 02 de setembro de 2008; 
 

   3.5 os  recursos  contra o resultado desta fase  deverão ser dirigidos ao Diretor de Recursos 
Humanos, através da RPM que o candidato concorre à vaga, em  instância única; 

 
   3.6 os recursos deverão ser protocolados pessoalmente pelo candidato ou seu procurador, 

legalmente nomeado com firma reconhecida, com cópia da identidade do procurador e do 
candidato, dentro do prazo previsto no item 8.1 do edital do certame, não se admitindo 
qualquer outra forma de encaminhamento; 

 
     3.7 para  embasamento  do  recurso  contra  a  2ª  fase, é  necessária  a  cópia  do  relatório  

de inaptidão nos exames preliminares e/ou complementares de saúde, que estará à 
disposição do candidato ou seu procurador legalmente reconhecido, nos dias 26 e 27 de 
agosto de 2008, na Unidade/RPM que o candidato compareceu para início da realização da 2ª 
fase; 

 
   3.8 para apresentação das razões recursais o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, 

que serão contados a partir da data de disponibilização da cópia do seu relatório de inaptidão, 
conforme datas previstas no item 3.7 deste ato,  sendo indeferidos os recursos protocolados 
em desacordo com os prazos estipulados. 

 
 

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2008. 
 
 

(a)Sérgio Augusto Veloso Brasil, Ten Cel PM 
 Chefe do CRS 


