
ATO DE RESERVA DE VAGA 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), EM CUMPRIMENTO
A DECISÃO JUDICIAL.

A MAJOR PM, RESPONDENDO PELA CHEFIA DO CENTRO DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (CRS), no uso de suas atribuições regulamentares
contidas no R-103, aprovado pela Resolução n. 4.452 de 14Jan2016 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 de reserva de vaga de candidato mediante decisão judicial e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato HAWERD SILVA REIS, inscrição MG- 14.773.070, concorreu
às vagas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 (CTSP/2010), vagas para RMBH;

1.2 na 1ª fase do certame, o candidato obteve 115,00 (cento e quinze) pontos
na prova objetiva e 68,00 (sessenta e oito) pontos na prova dissertativa;

1.3 na 2ª fase, foi considerado INAPTO nos Exames de Saúde Preliminares
(Clínico/Antropométrico), conforme ato publicado no dia 11/08/2010;

1.4 em virtude da inaptidão no exame clínico, o candidato impetrou recurso
administrativo, tendo sido INDEFERIDO através do Despacho Administrativo n. 1433/10-
DRH/CRS, publicado em 10/09/2010;

1.5 em razão disso, o candidato ajuizou ação, através do processo (Apelação
Cível) n. 1.0024.10.198928-3/002, tendo sido-lhe assegurada a continuidade nas demais
fases do certame e caso aprovado, sua convocação para matrícula no próximo Curso de
Formação de Soldados;

1.6 em continuidade nas demais fases do concurso, o candidato obteve os
seguintes resultados: na 3ª fase (Exames de Saúde Complementares) foi considerado
APTO. Na 4ª fase (Teste de Capacitação Física) obteve 75,00 (setenta e cinco) pontos.
Na 5ª fase (Exames Psicológicos) foi considerado INDICADO;

1.7 o candidato obteve como média final (1ª fase + 4ª fase), 190,00 (cento e
noventa pontos). No ato de resultado final do certame, publicado em 19/01/2011, o último
candidato classificado dentro do número de vagas regulares, obteve 189,00 (cento e
oitenta e nove) pontos. Nos dias 07 e 08/02/2011, foram publicados atos de convocações
de candidatos excedentes para matrícula no curso, sendo que o último candidato
convocado, obteve a nota final correspondente a 187,00 (cento e oitenta e sete) pontos.



2 RESOLVE

2.1 fazer a reserva de vaga do candidato, HAWERD SILVA REIS, inscrição
MG- 14.773.070, face aos itens 1.5 e 1.7 deste ato, para o próximo Curso de Formação
de Soldados, em cumprimento da decisão judicial, desde que continue cumprindo os
requisitos de matrícula conforme o Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 de maio de 2009.

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2018.

(a)GRAZIELA CARPINSKI CORRÊA, MAJ PM
RESPONDENDO PELA CHEFIA DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


