
ATO  COMPLEMENTAR  DE  RESULTADO  DOS  EXAMES 
PSICOLÓGICOS E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DE CANDIDATO 
DO  CONCURSO  PÚBLICO  AO  CURSO  TÉCNICO  EM  SEGURANÇA 
PUBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – CTSP/ 99.      

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, considerando o  Edital do concurso publicado no “Minas Gerais” 
nº 213, de 14fev98, faz publicar o resultado dos exames psicológicos e convoca par 
matrícula  o  candidato  abaixo  nominado,  mediante  decisão  judicial  (processo  nº 
024.04.193.371-4).   

INSCRIÇÃO NOME 
RESULTADO DOS 

EXAMES 
PSICOLÓGICOS

CONCURSO

MG-10630157  LEONARDO GERALDO JORDÃO INDICADO CTSP/ 99 – 3º  BPM

1. ORIENTAÇÕES:

1.1 O candidato deverá comparecer para matrícula do CTSP/09-RMBH, no período de 
28/10/09 a 06/11/09, no Centro de Ensino Técnico (CET), situado à Rua Dr. Gordiano nº 
123, Bairro Prado, BH/MG.
  
1.2 Para matrícula o candidato deverá portar os documentos previstos no item “6” do 
edital do CTSP/99, sendo os seguintes documentos:

”6.1.3.1  certidão de nascimento ou de casamento (com data de expedição de no  
máximo 60 dias);
6.1.3.2 declaração do estado civil (fotocópia da certidão de nascimento ou casamento 
com data de expedição de no máximo 60 dias);
6.1.3.3 documentação comprobatória do cumprimento de sua obrigação com o serviço 
militar;
6.1.3.4  título  de  eleitor,  juntamente  com  a  documentação  comprobatória  de  sua 
quitação com as obrigações eleitorais; 
6.1.3.5 certificado  de  conclusão  e  histórico  escolar  do  2º  grau,  fornecido  por 
instituição de ensino oficial  ou regularmente, autorizada pelo órgão governamental 
competente;
6.1.3.6 certidão negativa antecedentes criminais; 
6.1.3.7  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoa  Física  –  CPF,  mediante 
apresentação do Cartão de Identificação do contribuinte – CIC; 
6.1.3.8 declaração de bens e valores que comprovem seu patrimônio privado;
6.1.3.9 autorização do Comandante, se militar de outra Corporação;
6.1.3.10  declaração  de  desvinculação  de  função  pública  federal,  estadual  ou 
municipal, conforme prevê os incisos XVI e XVII, do Art. 37 da Constituição Federal.
6.1.4  A  apresentação  dos  documentos  exigidos  é  de  inteira  responsabilidade  do 
candidato  que  poderá  ter  sua  matrícula  indeferida  se  não  apresentá-los  na  data 
estipulada neste edital ou se apresentá-los rasurados, ilegíveis ou irregulares. 
6.1.5 Não será admitida matrícula por procuração.
6.1.6 O não comparecimento do candidato para efetivação da matrícula ou a não 
apresentação dos documentos exigidos implicarão na sua desistência do curso.”

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2009.

Francisco de Assis Leal da Silva, Ten Cel PM
Chefe do CRS
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