
ATO COMPLEMENTAR DE RESULTADO DA 3ª FASE (EXAMES COMPLEMENTARES DE
SAÚDE) E CONVOCAÇÃO PARA A 4ª FASE (TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA) DO
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA
DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2010 – VAGAS PARA AS
UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (CTSP/2010 – RMBH),
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.

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° 08,
de 29 de maio de 2009, publicado no “Minas Gerais” nº 098, de 02 de junho 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 - RMBH, faz publicar o ato complementar de resultado da 3ª
fase (Exames Complementares de Saúde) e convocação para a 4ª fase (Teste de Capacitação
Física) do concurso, mediante decisão judicial:

1 CANDIDATO

RG NOME PROCESSO 1ª FASE
PROVA I

2ª FASE
(OFTALMO)

3ª FASE

11595887 ROGÉRIO PEREIRA FONSECA 0024.10.198995-2 115,00 INAPTO APTO

2 ORIENTAÇÕES

2.1 o Teste de Capacitação Física – TCF será realizado em conformidade com a
Resolução n.º 3.322, de 24 de setembro de 1996 e alterações, conforme tabela do anexo “F” do
edital;

2.2 a soma da pontuação obtida pelo candidato nas provas do TCF, cujo valor máximo
será de 80 (oitenta) pontos, corresponderá a sua nota total nessa fase. Somente serão atribuídos
pontos aos exercícios realizados de forma correta. O candidato que não atingir o índice mínimo de
12 (doze) pontos em qualquer uma das provas do TCF será considerado inapto nesta fase e
automaticamente eliminado do processo seletivo;

2.3 o comparecimento é obrigatório. A ausência e/ou atraso implicarão na eliminação
do processo seletivo;

2.4 em nenhuma hipótese será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas
estranhas ao processo seletivo no estabelecimento de aplicação das provas, conforme item 5.7
do edital;

2.5 o candidato deverá apresentar-se para a chamada em trajes adequados para a
prática de atividade física e munido do documento oficial de identificação (foto recente), sem o
qual não será permitida a realização dos testes físicos. Em nenhuma hipótese será permitido ao
candidato realizar as provas descalço ou sem camisa;

2.6 o TCF será realizado na Academia de Polícia Militar (APM), rua Diabase n. 320,
bairro Prado, Belo Horizonte-MG, no dia 26 de outubro de 2017, com chamada para o candidato,
às 09h00min, no portão de entrada da APM, local onde o candidato aguardará o Oficial de
Educação Física do CRS, para o seu encaminhamento à pista de atletismo, onde será realizado o
Teste. Pela manhã será aplicado a prova de barra fixa, abdominal e agilidade e, na parte da tarde,
resistência aeróbica - 2.400 m);



2.7 o resultado da 4ª Fase (Teste de Capacitação Física) será disponibilizado para
consulta em 27 de outubro de 2017, no site do CRS: www.pmmg.mg.gov.br/crs .

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2017.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


