
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 07/14-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas 
no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a 
Resolução nº 4223, de 18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 
2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação 
de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para 
os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – CATEGORIA MÚSICO - 1º 
SGT QPE ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO interpôs recurso administrativo por 
não concordar com o resultado final do CHO/2013, alegando que a lista de 
convocados não está de acordo com o edital; 
  
 1.2 dispõe o edital nos subitens 5.27, 6.2 e 6.3, in verbis:  
 

5.2.7 A prova de redação, observada a condição mínima 
para aprovação, será atribuído o conceito APTO / 
INAPTO, não tendo cunho classificatório, sendo 
eliminatória para os candidatos que obtiverem nota 
inferior a 70% (setenta por cento). 
 
6.2 A classificação final dos aprovados será 
apurada por ordem decrescente da nota da prova 
de conhecimentos (Prova I), observando-se o 
previsto no subitem 6.1 deste edital, sendo as vagas 
preenchidas pelos candidatos melhores classificados, de 
acordo com o quadro/categoria/sexo específicos. 
 
6.3 Em caso de igualdade da média final, para fins 
de classificação e matrícula no curso, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que: 
 
6.3.1 tenha maior nota na prova objetiva; 
6.3.2 tenha maior nota na prova de redação; 
6.3.3 tenha maior idade. (art. 125 da DEPM). 

  
 1.3 a média final será apurada conforme disposto no subitem 6.2 do edital e, neste 

caso, o candidato ao qual o requerente se refere obteve nota na Prova I maior que a sua. As demais notas 

(Prova II e Prova Prática) não foram utilizadas para aferir a nota final. 

 



     2 RESOLVE: 
 

 2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 
 

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

 Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2014. 
 

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

 
 
 


