
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1225 /08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 3.959, de 18/01/2008 e o Edital DRH/CRS 
nº 01, de 30/01/2008, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado 
de 1ª  classe da Polícia  Militar  de Minas Gerais  para  o  ano de 2009 – cujas vagas  são 
destinadas  às  unidades  das  Regiões  lotadas  no  interior  do Estado,  publicado no “Minas 
Gerais” nº 021, de 31/01/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP/09  –  15ª  RPM – MG-14283807 
MARCELA TRINDADE OLVEIRA interpôs recurso administrativo em face de não concordar 
com a realização do exercício de Flexão de Braços no Teste de Capacitação Física (TCF) e 
que alegou que o  piso  estava  sujo  no  local  da  aplicação do  teste  o  que  provocou um 
escorregão. Solicitou repetição do exercício;

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame, e que no 
anexo  “G”  do  referido  instrumento  editalício  constam  as  modalidades  a  que  serão 
submetidos os candidatos, os tempos mínimos e máximos para a realização de cada prova, 
bem como a respectiva pontuação;

1.3 após análise pela Comissão de Recursos das atas originais, 
constatou-se que realmente havia uma mancha no piso na qual a candidata escorregou a 
mão direita ao executar o exercício, devendo ser reaplicado o teste de flexão de braço para a 
candidata;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido  pelas  razões  acima  explicitadas, 
determinando a  reaplicação do teste,  devendo a  candidata  comparecer  na  sede do 19º 
Batalhão de Polícia Militar, no dia 03 de outubro de 2008 às 09 horas no endereço da RUA 
HELMUTH  NEWMAN,  Nº  100  –  BAIRRO  SÃO  JACINTO  –  TEÓFILO  OTONI/MG,  para 
reaplicação do teste de flexão de braço;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas visando a 
efetivação deste ato.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01  de outubro de 2008.

(a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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