
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOVO EXAME PSICOLÓGICO DE CANDIDATO DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DE 1ª 
CLASSE DA POLÍCIA 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, e:  

 
 1. Considerando que: 
 
 1.1 O candidato abaixo nominado do CTSP/2010 Interior, foi submetido ao exame 
psicológico individual na empresa credenciada para a aplicação de exames; 
 
 1.2 a Comissão de análise dos exames psicológicos ao CTSP/2010 – Interior, nos 
termos do item 5.25.1 do edital DRH/CRS nº 07/2009, de 05 de maio de 2009, detectou 
incorreções no teste PMK, do candidato abaixo relacionado, concluindo que tal erro 
poderia trazer prejuízo para o candidato, uma vez que o resultado ficou comprometido 
pela falha técnica; 
 
 1.3 é necessário que o candidato se submeta a nova etapa individual do exame 
psicológico, por direito, uma vez que não deu causa ao problema ocorrido, a fim que 
possibilite o laudo conclusivo; 
 
 1.4 a Administração Pública deve atender aos princípios constitucionais, mormente 
os previstos no caput do Art. 37, da CF/88; 
 
        1.5 a Administração Pública pode rever seus atos quando eivados de vícios, nos 
termos da Súmula 473 do STF. 
 
 2. Resolve: 

   
 2.1 Anular o teste individual PMK do candidato abaixo nominado; 
 
 2.2 reconvocar o candidato, a comparecer no endereço abaixo, no dia 31 de maio 
de 2010 – segunda-feira, às 09:00 horas, para submissão a nova etapa individual do 
exame psicológico. 
 
 Local: CLÍNICA PERSPECTIVA – Avenida dos Andradas, nº 2287-salas 106 e 
107, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte. Telefone (31) 3241-4722. 

 
IDENTIDADE NOME DO CANDIDATO DATA HORA 
205867488 RAFAEL DOS SANTOS SENRA 31/05/10 09:00 h 

 
3. Orientações ao candidato: 

  
 3.1 O candidato deverá apresentar-se para a chamada com 30 (trinta) minutos de 
antecedência e munidos de documento oficial de identificação com foto (recente), 
sem o qual não será admitido ao exame; 
 
 3.2 o comparecimento é obrigatório para  o candidato convocado. A ausência ou 
atraso implicarão na eliminação do processo seletivo; 



 3.3 recomenda-se dormir na noite anterior aos exames o tempo necessário ao seu 
descanso, alimentar-se da forma habitual, fazer abstinência de álcool, não carregar peso 
nem fazer esforço físico acentuado na véspera dos exames psicológicos. 
 

 
Belo Horizonte, 27 de maio de 2010. 

 
 

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

 
 


