DIRETORIA DE ENSINO
ATO Nº 4.0387 /12 DE-4
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EXCEDENTES PARA PROSSEGUIMENTO NO CFSD QPE 2012
O CORONEL BM DIRETOR DE ENSINO DO CBMMG, no uso de suas atribuições legais, considerando o edital nº 13/11, que dispõe
sobre o concurso ao Curso de Formação de Soldados Especialista BM para o ano de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais nº 148 de 06ago11 e considerando o não preenchimento de vaga para o certame na especialidade Auxiliar de Saúde Bucal, para a
cidade de Uberaba, RESOLVE.
I – Convocar para a realização da 2ª fase do certame (prova prática-oral) as candidatas excedentes da 1ª fase inscritas para a cidade de
Uberaba, em atendimento aos itens 10.111 e 6.2.12 do Edital, sendo elas as seguintes:
Uberaba
Auxiliar de Saúde Bucal
Insc. Candidato
932
SAMARA MARQUES SIQUEIRA
931
PATRICIA JOSIANE SILVA
927
JOANA PAULA SOARES DE MENDONÇA SANTOS

Dt.Nasc.
2/12/1987
28/9/1984
19/5/1983

Prova II
85,00
67,00
53,00

1ª Fase
135,00
127,00
105,00

Classif.
4
5
6
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10.11 Ocorrendo ampliação do número de vagas ou caso não haja candidatos em número suficiente para prosseguir nas diferentes fases do presente concurso, o CBMMG poderá convocar
candidatos excedentes das fases anteriores do concurso, obedecendo sempre à ordem decrescente de classificação.
10.11.1 Na hipótese prevista no item anterior, o candidato deverá possuir à época da matrícula, todas as exigências previstas para ingresso constantes deste edital.
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6.2.1 Serão convocados para a 2ª fase (prova prática-oral), de caráter classificatório e eliminatório, os candidatos aprovados na fase anterior, observando-se rigorosamente a ordem
decrescente da nota final da 1ª Fase, na proporção de 03 (três) candidatos por vaga, incluindo os candidatos empatados na nota de corte.
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II – ORIENTAR as convocadas a se apresentarem seguindo o estabelecido abaixo.
As convocadas deverão se apresentar para o início dos exames no dia 17 de agosto de 2012 – sexta-feira, às 14 horas, observada a
antecedência recomendada no Edital.
Local de apresentação: NAIS (Núcleo de Assistência Integrado a Saúde) da Academia de Bombeiros Militar, localizado à Rua Piauí,
nº 1815, Bairro Funcionários, BH/MG – tel.: 3289-8000 ou 3289-8049.
As convocadas deverão portar: documento de identidade oficial com foto, 01 (uma) foto 3X4 recente, prancheta e caneta
esferográfica azul ou preta.
III – Esclarecer que os candidatos que faltarem ou chegarem atrasados aos locais determinados, ou que deixarem de entregar quaisquer
exames ou documentos nos prazos exigidos serão eliminados do certame.
IV – Informar que o não comparecimento do candidato para efetivação da matrícula ou a não apresentação dos documentos exigidos,
dentro dos prazos estabelecidos, implicará na sua eliminação do certame. A apresentação de documentos rasurados, ilegíveis, incompletos ou
irregulares implicará no indeferimento da matrícula.
V – Conforme item 10.43 do Edital e conveniência da administração pública os prazos para as fases seguintes do concurso serão
reduzidos, uma vez que anteriormente os prazos eram para procedimentos sobre 60 (sessenta) candidatos e este processo é de apenas 03
(três) candidatos; além da oportunidade do CBMMG de incluir o candidato em tempo hábil no curso.

Belo Horizonte, 14 de Agosto de 2012.

(a)EDSON ALVES FRANCO, CORONEL BM
DIRETOR DE ENSINO
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“10.4 Caso ocorra necessidade da administração do CBMMG, as datas ou ordem de realização das provas, testes e exames poderão ser alteradas, com respectiva divulgação aos candidatos.”

2

