
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  825/11-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 no Despacho Administrativo nº 219/11 – DRH/CRS, de 
04 de fevereiro de 2010, a análise do recurso interposto pelo candidato ao CFS/2011 
- SD PM KLEDSON BATISTA DOS SANTOS, referente ao pedido apontado na linha 
16 foi publicada com erro de origem;

1.2 embora haja a previsão de não interposição de recurso 
contra matéria já solucionada nos termos do item 9.8, mas haja vista a previsibilidade 
do item 11.17 do edital regulador do certame, verificou-se erro referente ao pedido 
da linha 16 nos seguintes termos: 

 “1.2.3  na  linha  16,  o  erro  assinalado  refere-se  ao  sinal  
diacrítico  (til)  colocado  de  forma  incorreta  sobre  a  vogal  nasal  na  palavra 
“digitalização”, contudo, na linha 17, o mesmo tipo de erro também foi assinalado na  
palavra “gestões”, desta forma, a Comissão Revisora delibera que o ponto descontado  
na linha 16 seja revertido à nota final da redação, sendo que um ponto permanece  
descontado pelo tipo de erro, na linha 17;”

1.3 de acordo com a Súmula 473 do STF ” a Administração 
Pública  pode anular  seus  próprios  atos,  quando  eivados  de  vícios  que  os  tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos.”

2 RESOLVE:

2.1  retificar  o  Despacho  Administrativo  nº  219/11 – 
DRH/CRS, de 04 de fevereiro  de 2011, alterando o item 1.2.3 e 2.2;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  83 
(oitenta e três) para 86 (oitenta e seis) pontos;

2.3 quanto aos demais itens do Despacho Administrativo nº 
219/11 DRH/CRS, esses permanecem inalterados.



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

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 829 /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 no Despacho Administrativo  nº 449/11 – DRH/CRS, 
de  04  de  fevereiro  de  2010,  a  análise  do  recurso  interposto  pelo  candidato  ao 
CFS/2011 - SD PM SAMUEL BERNABÉ DA PAZ, referente aos pedidos apontados 
nas linhas 02 e 08 foram publicadas com erro de origem;

1.2 embora haja a previsão de não interposição de recurso 
contra matéria já solucionada nos termos do item 9.8, mas haja vista a previsibilidade 
do item 11.17 do edital regulador do certame, verificou-se erro referente aos pedidos 
das linhas 02 e 08 nos seguintes termos: 

 “na  linha  2,  na  construção  “Não  resta  dúvida  de  que  é  
necessário se atentar ao valor daquilo que se escreve nos diversos documentos que 
são  veiculados  através  da  Rede  de  Computadores  Mundial.”  o  professor  corretor 
alegou que após a palavra “documentos” e antes do pronome relativo “que” deveria 
ser inserida uma vírgula, contudo, nessa verificação atual, observa-se que a oração 
“que são veiculados através da Rede de Computadores Mundial.” se caracteriza como 
subordinada adjetiva restritiva,  pois  restringe  a significação do termo antecedente 
“documentos”  e  ainda é indispensável  ao  sentido  da frase,  e,  portanto,  conforme 
CEGALLA, p.392, “não se faz pausa entre a oração principal e a adjetiva restritiva, por 
isso, não tem cabimento a vírgula. Nesse caso,  o ponto descontado na linha 2 deve 
ser revertido à nota final da redação.”

“na linha 8  foram descontados dois  pontos  em ortografia 
devido à grafia das palavras “boletim de ocorrência” iniciadas com letras minúsculas 
(boletim/ocorrência), contudo a Comissão Revisora  analisou e deliberou que, nesse  
caso, o emprego das iniciais maiúsculas nas palavras está correto, pois se trata de  
substantivos comuns e não próprios (CEGALLA, p.65 e 66). Por equívoco, somente um 
ponto foi revertido à nota final da redação e por isso, a Comissão Revisora concorda e  
defere o pedido do candidato, revertendo mais um ponto à nota final da redação;    

1.3 de acordo com a Súmula 473 do STF  ”  a Administração 
Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos.”



2 RESOLVE:

2.1  retificar  o  Despacho  Administrativo  nº  449/11 – 
DRH/CRS, de 04 de fevereiro  de 2011, alterando os itens 1.2.1. 1.2.2 e 2.2;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  79 
(setenta e nove) para 84 (oitenta e quatro) pontos;

2.3 quanto aos demais itens do Despacho Administrativo nº 
449/11 DRH/CRS, esses permanecem inalterados;

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

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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