
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 824/11-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/2011 - SD PM ANDREIA CRISTIANE 
BARBOSA interpôs solicitação de revisão do recurso contra a análise da prova de redação, cuja 
solução encontra-se publicada no Despacho Administrativo nº 161/11 - DRH/CRS, alegando 
que, em seu pedido, equivocou-se quanto à citação da linha, pois referia-se à linha 4 e não à 
linha 21, onde nenhum ponto foi descontado; 

1.2 embora haja no edital do certame previsão de não interposição 
de recurso contra matéria já  solucionada nos termos do item 9.8, a saber  ”A solução dos 
recursos é de competência do DRH, exceto para o previsto  no item  9.6  e será definitiva, não  
cabendo  novos  recursos,  ainda  que  por  parte  de  outros  candidatos,  contra  matéria  já  
solucionada.  A  decisão  será  dada  a  conhecer,  coletivamente,  através  do  site  do  CRS, 
www.pmmg.mg.gov.br/crs.”, entretanto haja a disposição do item 11.17 do Edital;

1.3 não se vislumbra no Despacho Administrativo nº 161/11 – DRH/
CRS qualquer ilegalidade a ser reparada com fundamento na Súmula 473 do STF, haja vista 
estar  devidamente fundamentado,  atendendo a todos os fins  a  que se  propõe,  bem como 
apresenta  todos  os  elementos  necessários  á  sua  legalidade,  entre   eles,   autoridade 
competente, finalidade, forma, motivo, objeto;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo,  por  estarem 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido. 

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

            Belo Horizonte-MG, 21 de fevereiro de 2011.

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

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs


DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 828/ 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, 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 o candidato ao CFS/2011 – SD PM BRENO CAMPELO 
COSTA interpôs recurso administrativo  por não concordar com o parecer emitido no 
recurso administrativo interposto contra a prova de redação; 

1.2  embora  haja  no  edital  do  certame  previsão  de  não 
interposição de recurso contra matéria já solucionada nos termos do item 9.8, a saber 
”A solução dos recursos é de competência do DRH, exceto para o previsto  no item 
9.6  e será definitiva, não cabendo novos recursos, ainda que por parte de outros 
candidatos,  contra  matéria  já  solucionada.  A  decisão  será  dada  a  conhecer, 
coletivamente, através do site do CRS, www.pmmg.mg.gov.br/crs.”, entretanto haja a 
disposição do item 11.17 do Edital;

1.3 não se vislumbra no Despacho Administrativo nº 532/11 
– DRH/CRS qualquer ilegalidade a ser reparada com fundamento na Súmula 473 do 
STF, haja vista estar devidamente fundamentado, atendendo a todos os fins a que se 
propõe, bem como apresenta todos os elementos necessários á sua legalidade, entre 
eles,  autoridade competente, finalidade, forma, motivo, objeto;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  administrativo,  por  estarem 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido. 

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

            Belo Horizonte-MG, 21 de fevereiro de 2011.

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

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs
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