
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 112/2014-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILTAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista  a  Resolução  nº 4.233,  de  06dez12,  e  de  acordo  com o  EDITAL  n°  13,  de 
11dez12, que regula o concurso público para provimento do cargo de 2º Tenente do 
Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2013 
(QOS/2013), 

                                     1   CONSIDERANDO QUE: 

    1.1  a  candidata  ao  QOS/2013  –  DENYSE  SALVINO 
PEREIRA  pleiteou,  administrativamente,  que  lhe  seja  concedido  o  direito  de 
continuidade no certame, haja vista ter nascido em 27/12/1979 e o edital trazer como 
exigência que o candidato tenha nascido a partir de 05/01/1980;

1.2 dispõe o Ato de Retificação nº 2 do Edital:

“Retificar a letra d) do subitem 4.1, que passa a ter a seguinte 

redação:

“4.1

d) ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos de idade completáveis 

até a data da nomeação, prevista para o dia 05/01/2015 o que 

implica exigência de ter nascido a partir da data de 05/01/1980.” 

1.3 dispõe o Edital do certame no subitem 4.1.1, in verbis:

“4.1.1 Os preenchimentos dos requisitos previstos nas letras “f”, 
“h” e “i” do item 4.1 serão verificados na 3ª fase do concurso; o 
previsto  na  letra  “g”  será  verificado  na  4ª  fase,  sendo 
comprovados,  respectivamente,  por  meio  de  exames  médico 
laboratoriais,  de  capacitação  física  e  psicológicos.  Os  demais 
requisitos  serão  exigidos  para  a  matrícula  no  Estágio  de 
Adaptação de Oficiais (EAdO);

1.4 o edital estabelece que o requisito previsto na letra “d” 
será exigido para a matrícula no Estágio de Adaptação de Oficiais (EadO), dessa forma 
não há impedimento para que a candidata prossiga no certame e, somente se for 
aprovada é que deverá cumprir o estabelecido no subitem 4.1.1. 

                                     2 RESOLVE:

       2.1 conhecer o recurso autorizando a candidata prosseguir no 
certame, exceto na fase do EAdo, na qual se verificará o requisito previsto na letra “d” 



do subitem 4.1, e desde que a candidata seja aprovada nas demais fases do concurso.

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

Belo Horizonte-MG, 03 de julho de 2014.

(a) Eduardo César Reis, Cel PM
Diretor de Recursos Humanos
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