
ATO DE CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR Nº 2 PARA A 3ª FASE DO PROCESSO SELETIVO 
INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE   HABILITAÇÃO DE OFICIAIS/CURSO SUPERIOR 
DE TECNOLOGIA DE GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA (CHO/CSTGSP) – ÁREA DE DEFESA 
SOCIAL, VAGAS PARA OS QUADROS DE OFICIAIS COMPLEMENTARES E ESPECIALISTAS 
(CATEGORIAS DE MOTOMECANIZAÇÃO, ARMEIRO, COMUNICAÇÕES, AUXILIAR DE SAÚDE E 
MÚSICO) DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  PARA  O  ANO  DE  2014,  MEDIANTE 
DECISÃO JUDICIAL.

O TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista a autorização concedida pela Resolução nº 4.279, de 
21/10/2013, que regula o processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Oficiais/Curso 
Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública – Área de Defesa Social, da Polícia Militar 
de  Minas  Gerais,  vagas  para  o  quadro  de  Oficiais  Complementares  e  de  Oficiais  Especialistas 
(categorias de Motomecanização, Armeiro, Comunicações, Auxiliar de Saúde e Músico) para o ano 
de 2014,  e considerando que: 

1. Em data de 24/06/14 deu entrada no Centro de Recrutamento e Seleção ofício da AGE/PA 
nº 7392/14 de 18 de junho de 2014, processo 1658096-42.2014.8.13.0024, deferindo a tutela para 
que  a  candidata  HELEN  CRISTINA  DE  OLIVEIRA  prossiga  no  certame,  tendo  o  tratamento 
estabelecido no art. 191 da Lei nº 5,301/69 em virtude de dispensa pela JCS.

2.  Diante  do  exposto  e  no  fato  de  não  existir  a  previsibilidade  no  edital  nº  10/2013,  de 
23/10/13 da possibilidade de se aplicar um Teste de Capacitação Física baseado no art. 191 da Lei 
5.301/69, torna-se nulo o ato de convocação para TCF publicado no dia 26/06/14.

3. Resolve:
I- Convocar para submissão à 3ª fase – exame psicológico, a candidata nº 123.592-8 2ºSgt 

PM  HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA.

4. ORIENTAÇÃO À CANDIDATA PARA SUBMISSÃO AO EXAME PSICOLÓGICO: 

a. O exame psicológico será coordenado pelo CRS, aplicado por oficiais psicólogos do QOS 
e analisado por comissão integrada também por oficiais psicólogos do QOS.

b. A aprovação no exame psicológico é requisito indispensável para a matrícula e inclusão no 
curso.

c.  O exame psicológico será realizado em Belo Horizonte/MG, no dia 02/07/2014-Qua  ,    às 
09:00h, no Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), sito à Rua dos Pampas, nº 701, Bairro Prado,  
em Belo Horizonte/MG.

d.  É  vedado o  ingresso  da  candidata  em sala  de  prova  portando arma de  fogo,  sendo 
facultado, para os exames psicológicos, o comparecimento em trajes civis.

e. a candidata deverá apresentar-se portando 02 canetas (azul ou preta), 02 lápis preto nº 2 
e documento oficial de identificação com foto, sem o qual não será admitida aos exames.

f. Para o exame psicológico, recomenda-se à candidata:
       - dormir na noite anterior aos exames o tempo necessário ao seu descanso;
       - alimentar-se da forma habitual;
    -   fazer  abstinência  de  álcool  nas  24  (vinte  e  quatro)  horas  que  antecedem ao  exame 
psicológico;
     -  não carregar peso nem fazer esforço físico acentuado nas 24 (vinte e quatro) horas que 
antecedem o exame psicológico;

             - o não cumprimento das orientações acima é de inteira responsabilidade do candidato.

g.  Não  serão  considerados  exames  realizados  em  concursos  anteriores  ou  em  outras 
instituições.

Belo Horizonte,  27 de junho de 2014.

(a)Emerson Mozzer, Ten Cel PM
Chefe do CRS


