
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 826  /11-DRH/CRS

      O  CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, as condições previstas no Edital 
DRH/CRS nº 08, de 20/09/2010, publicado no BGPM nº 74 de 05/10/2010, que regula 
o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2011 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a  candidata  ao CFS/11 -  CB  PM  QPE  ELAINE 
CRISTINA DA SILVA interpôs  recurso  administrativo,  por  não  concordar  com o 
gabarito oficial da questão 17, da matéria Conhecimentos Profissionais, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão;

1.2 a candidata não cumpriu o previsto no subitem 9.1 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “9.1  Caberá  recurso,  devidamente 
fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato  
a que se referir.”;

 

1.3 a divulgação do Gabarito Oficial ocorreu em 16/11/2010 
no  site  do  CRS,  contudo  a  candidata  protocolou  seu  recurso  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção em data de 12/01/2011, tornando-o intempestivo, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

                     Belo Horizonte-MG,  21 de fevereiro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 827 /11-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, as condições previstas no Edital 
DRH/CRS nº 08, de 20/09/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão 
ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2011 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 os  candidatos  ao CFS/11 -  CB  PM  JOSEANE 
APARECIDA  SFREDO  E  SD  PM  CRISTIANO  CÉSAR  DA  SILVA interpuseram 
recursos administrativos, por não concordarem com o gabarito oficial da questão 17, 
da  matéria  Conhecimentos  Profissionais,  solicitando,  ao  final,  revisão/anulação  da 
questão;

1.2 os candidatos não cumpriram o previsto no subitem 9.1 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “9.1  Caberá  recurso,  devidamente 
fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato  
a que se referir.”;

 

1.3 a divulgação do Gabarito Oficial ocorreu em 16/11/2010 
no site  do  CRS,  contudo os  candidatos  protocolaram seus recursos  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção em data de 11/01/2011, tornando-os intempestivos, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

                     Belo Horizonte-MG,   21  de fevereiro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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