
 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 06 /2014-DRH/CRS 
  
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e de acordo com o 
EDITAL n° 14, de 11dez12, que regula o Concurso Público para Admissão ao Curso de 
Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM) para o ano de 2014 
(CFSd) e,  

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
  1.1 a candidata ao CFSD/2014 – RAIANE SOARES ROSA 
interpôs requerimento administrativo por não concordar com o teor do Despacho 
Administrativo nº 958/13 - DRH/CRS, que indeferiu o seu pedido de revisão do teste 
de flexão de braços do TCF e solicita também o fornecimento de cópia das filmagens 
da aplicação do teste; 
   

  1.2 dispõe o subitem 8.9 do edital do certame que, in 

verbis: 

“8.9 A solução dos recursos é de competência do DRH, 
exceto para o previsto em 8.2.2, em instância única, 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.” 
 

  1.3 quanto ao pedido de cópia da filmagem, em resposta à 
solicitação procedida, este Centro de Recrutamento e Seleção informa que a 
Constituição da República de 1988 dispõe no artigo 5º inciso X que “são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à 
indenização, pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Neste sentido, 
tem a pessoa o direito de opor-se à divulgação de sua imagem, sendo legítimo e 
constitucional o direito do cidadão de proteger sua imagem e intimidade; 
  

  1.3.1 a gravação dos Testes de Capacitação Física dos 
concursos públicos realizados pela PMMG não são confeccionadas de maneira 
individual, contendo imagem de vários candidatos, sendo vedado à Administração 
Pública fornecer cópia sem a autorização expressa dos demais; 
   
  1.3.2 caso o requerente queira, poderá solicitar diretamente 
ao Chefe do CRS o acesso à filmagem, em data e hora marcada pela Administração, a 
fim de assistir à gravação e proceder apontamentos.   



 
  2 RESOLVE: 
 
  2.1 indeferir o pedido de requerimento de revisão de recurso 
administrativo com base na previsão editalícia. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
  Belo Horizonte, 31  de janeiro de 2014. 
 
 
 

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 


