
ATO DE RETIFICAÇÃO NR 01 DO EDITAL NR 07/2009, DE 05/05/2009, QUE 
REGULA O CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO 
DE 1ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2010, 
VAGAS PARA AS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO (CTSP/2010-INTERIOR). 
 
 
               O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E O CHEFE DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de 
suas atribuições contidas nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos III e V do artigo 26, 
do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100) e considerando o Edital nº 07/2009, de 05/05/2009, 
que regula o concurso público para o provimento de cargo soldado de 1ª classe da Polícia Militar 
de Minas Gerais, vagas para as unidades do interior do Estado, publicado no “Minas Gerais” nº 
79, de 06/05/2009, tendo em vista determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais,  resolvem: 
 
 
  1.  Acrescer ao edital o subitem 4.2.1, com a seguinte redação: 
 
  “4.2.1 O candidato que tiver dificuldade de acesso à Internet poderá comparecer, 
durante o período de inscrição, diretamente às unidades relacionadas no anexo “C” deste edital,  
no horário de 08:30h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h nas segunda, terça, quinta e sextas-feiras e 
de 08:30h às 13:00h, nas quartas-feiras, munido de documento de identidade e CPF, para 
realização de sua inscrição, através de guia própria, e disponibilização da guia do DAE.” 
 
 
  2. Alterar os itens 4.12 e 7.4 do edital, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
  “4.12 A constatação de irregularidades ou fraudes na inscrição, bem como em 
todo o processo seletivo, em qualquer época, devidamente confirmado através de processo 
apuratório, assegurado o direito de ampla defesa e do contraditório, implicará na eliminação do 
candidato no concurso ou no curso, caso este tenha se iniciado.” 
 
  
  “7.4 A declaração e a apresentação de documentos ou informações falsos ou 
inexatos, devidamente confirmado através de processo apuratório, assegurado o direito de ampla 
defesa e do contraditório, determinará o cancelamento da matrícula e a anulação de todos os atos 
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas 
cabíveis.”  
 
 

3. Suprimir o item 4.17 do edital. 
 
 

4.  Por conseqüência, reabrir as inscrições ao concurso, conforme o seguinte 
cronograma:  

 



Data / Hora Atividade Responsável/Local 

03 a 07/08/2009 Período de novas inscrições Candidato, através do site: 
www.pmmg.mg.gov.br/crs  

10/08/2009 

Data limite para pagamento da taxa de 
inscrição (DAE), que deverá ser impressa 

unicamente através do site 
www.pmmg.mg.gov.br/crs , no mesmo link 
utilizado para inscrição no concurso. 

Candidatos, através dos 
bancos: do Brasil, Mercantil 
do Brasil, HSBC, Bradesco, 

Bancoob ou Itaú 

 
 
5. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital. 

 
 
 
 

Belo Horizonte, 30 de  julho  de 2009.  
 

 
 
 
 
(a) Sérgio Augusto Veloso Brasil – Cel PM        (a) Francisco de Assis Leal da Silva – Ten Cel PM 
      Diretor de Recursos Humanos                                           Chefe  do CRS 
 
 
 
 


