
ATO DE  RESERVA DE  VAGA  DO CONCURSO PÚBLICO  AO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE CABOS AUXILIARES DE SAÚDE PARA O ANO DE 2004 
(CFC AUX SAU/2004).

        O TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO,  no  uso  de  suas  atribuições regulamentares 
contidas  no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08/08/2006  e 
consoante o disposto no Edital DRH/CRS, publicado no “Minas Gerais” nº 43, de 
06 de março de 2004, com retificação constante no “Minas Gerais” nº 80, de 01 
de  maio  de  2004,  faz  publicar  a  reserva  de  vaga  da  candidata  abaixo 
relacionada, e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  ROSÂNGELA GONÇALVES VIEIRA,  CI  nº  MG-10941315,  foi 
candidata  ao  concurso  Público  para  provimento  de  vagas  do  Curso  de 
Formação de Cabos Auxiliar de Saúde, para o ano de 2004;

1.2  a  candidata  concorreu  a  uma  das  vagas  oferecidas  para  a 
especialidade de enfermagem;

1.3 o processo seletivo foi desenvolvido em 5 (cinco) fases, sendo a 
1ª  fase,  prova Objetiva,  2ª  fase,  prova Prática,  3ª  fase,  Exames de Saúde, 
dividindo em Preliminares e Complementares, 4ª fase, Teste de Capacitação 
Física e 5ª fase, Exames Psicológicos;

1.4 a candidata foi eliminada na 5ª fase (Exames Psicológicos);

1.5 no dia 31 de agosto de 2012, deu entrada, neste CRS, o ofício 
AGE/PA nº  6301/12,  da  Advocacia-geral  do  Estado,  que notificou a  decisão 
judicial exarada no processo nº 0024.4.428.001-4, em favor da autora;

1.6  diante  da  atual  inexistência  de  abertura  de  concurso  para 
ingresso  no  Curso  de  Formação  de  Cabos  Auxiliares  de  Saúde  (CFC  Aux. 
Saúde), de acordo com a Lei Estadual  5.301 de 16/10/69 e suas alterações 
prevêm, em seu artigo 5º, que o ingresso nas instituições militares estaduais 
dar-se-á   por  meio  de  concurso público,  de  provas   e  títulos,  no  posto  ou 
graduação inicial dos quadros;

1.7 ao ser informada sobre a inexistência do Curso de Formação de 
Cabos Auxiliares de Saúde para o ingresso na PMMG, à candidata manifestou-
se perante o juízo, concordado em fazer o curso de Soldado Especialista (CTSP/
QPE),  conforme  consta  em  petição  de  folhas  386  e  requerimento  da 
procuradora responsável pela ação.  

2 RESOLVE:

2.1 Fazer a reserva de vaga de ROSÂNGELA GONÇALVES VIEIRA, 
CI  n°.  MG 10941315,  candidata  ao concurso CFC AUX.  SAU/2004,  para  o 
Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro Especialista (CTSP/QPE), em 
cumprimento à execução  de sentença promovida pela candidata;

2.2 a candidata deverá acompanhar no site www.pmmg.mg.gov.br/

http://www.pmmg.mg.gov.br/concursos


crs a convocação para matrícula, pois até o presente momento não há previsão 
de início do processo seletivo referido;

2.3 a documentação necessária para a realização da matrícula está 
prevista no item 6 do Edital do concurso (CFC Aux Sau/2004).

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2012.

(a) Luiz Renato Junqueira de Carvalho, Ten Cel PM
Chefe do CRS

http://www.pmmg.mg.gov.br/concursos

