
ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  A  4ª  FASE  (EXAMES 
PSICOLÓGICOS) 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  (CTSP  2009  - 
INTERIOR).

                                                          15ª RPM

             O MAJOR 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 nº 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 – vagas para o interior do Estado (CTSP/2009 -Interior) e,

          1. Considerando que:

1.1 EDIVALDO SILVA DE SOUZA, CI nº MG12129315, candidato da 15ª RPM, do 
concurso público para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de 
Minas Gerais propôs Cautelar Inominada (0686.08.223.422-6), onde a liminar foi deferida 
para realizar apenas a 3ª fase do certame;

1.2 Para a 4ª fase do processo seletivo (exames psicológicos), o candidato deixou 
de ser convocado considerando que a liminar deferida não contemplava o prosseguimento 
nas  próximas  fases  do  concurso,  fato  mencionado  no  ato  de  convocação  datado  de 
09/10/2008;

1.3 A Cautelar Inominada foi extinta, sem resolução de mérito, revogando a liminar 
anteriormente concedida, em data de 16/09/2008;

1.4  Ulteriormente,  o  candidato  ajuizou  ação  anulatória  c/c  pedido  de  tutela 
antecipada, onde teve deferida a tutela antecipada, determinando seu prosseguimento nas 
demais fases do certame;

           2. Resolve:

2.1 tornar sem efeito a disposição prevista no inciso VII do Ato de Convocação para 
a 4ª fase do CTSP/2009 – interior, divulgado no dia 09/10/2008 no site do CRS, atinente 
ao candidato Edivaldo Silva de Souza, considerando a extinção da Cautelar Inominada 
(proc. nº 0686.08.223.422-6).

2.2 convocar o candidato Edivaldo Silva de Souza para realizar a 4 ª fase (exames 
psicológicos), a saber, em cumprimento da decisão judicial exarada nos autos do processo 
nº 0686.08.225.024-8:

        CONVOCAÇÃO PARA A 4ª FASE – 15 ª RPM – VAGAS  PARA 19º BPM, 44º BPM 
E 15ª CIA MAT:



Local:  CLINESP  Rua  Piauí  nº  953,  bairro  Funcionários,  Belo  Horizonte/MG  – 
Telefone: (031) 3281-5676.

Data e hora da apresentação: 29/10/09 – Quarta-feira às 08:00 horas
IDENTIDADE NOME

1ª
FASE

2ª
FASE

3ª
FASE

PROCESSO

MG121293158 EDIVALDO SILVA DE SOUZA 108,75
INAPTO 

COMPLEMENTAR
76,00 686.08.223422-8

  3. ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

  3.1 O exame coletivo  terá início as 08:00 horas do dia 29 de outubro de 2008, 
Quarta-feira,  com término  às  12:30  horas,  após  o  qual  os  candidatos  farão  o  exame 
individual.

             3.2  Local:  CLINESP  –  Rua  Piauí,  nº  953  –  bairro  Funcionários  –  Belo 
Horizonte/MG – Telefone: (031) 3281-5676.

       3.3 O candidato deverá apresentar-se para a chamada com  01 (uma) hora de 
antecedência e munido do documento oficial  de identificação com foto (recente), 
sem o qual não serão admitidos aos exames.

     3.4 Deverá   portar   caneta   esferográfica   azul ou preta,   lápis  preto  nº 02 e 
uma foto 3 X 4 recente.

           3.5  O valor do exame psicológico é de R$115,56 (cento e quinze reais e cinqüenta 
e seis centavos) e deverá ser pago pelo candidato, diretamente a clínica credenciada, no 
dia do exame individual.

3.6  O  comparecimento  é  obrigatório.  A  ausência  e/ou  atraso  implicarão  na 
eliminação do processo seletivo.  

          3.7 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, 24 de outubro de 2008.

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