
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 490 /09-DRH/CRS
                               
                                A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 
DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua 
atribuição  legal  prevista  no item 34,  inciso  II  do  artigo  10 do R-100,  aprovado  pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, 
do  EDITAL  DRH/CRS  n°  09  de  29  de  maio  de  2008,  observadas  as  disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  bem  como  os  termos  da  Lei  nº  5.301,  de 
16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 
3.692, de 19/11/2002 e Resolução nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam 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 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-10.985.749  PAULO 
RAMOS BOTELHO ANTUNES interpôs recurso administrativo, solicitando a justificativa 
do impedimento de sua nomeação e posse, uma vez que concluiu com êxito todas as 
etapas do processo seletivo;

1.2  embora  o  recorrente  tenha  sido  aprovado  em todas  as 
fases  do processo  seletivo  e  concluído  com aproveitamento  o  EADO/2009,  deixou  de 
apresentar o previsto nos subitens 7.3 e 7.3.1, “b” do Edital DRH/CRS nº 09/2009, in 
verbis: 

7.3 A nomeação e posse do candidato aprovado no concurso 
condicionar-se-á  ao  cumprimento  dos  requisitos  exigidos  no 
item  4  deste  edital,  bem  como  à  entrega  da  seguinte 
documentação: 

7.3.1 b) para ocupantes de cargo, emprego ou função pública, 
federal, estadual ou municipal a declaração de desvinculação 
destes, na conformidade dos incisos II e III do § 3º do art. 
142  c/c  art.  42,  §  1º,  todos  da  Constituição  da  República 
Federativa do Brasil e conforme modelo constante do anexo 
“H”.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  ratificar  o  impedimento  de  nomeação  e  posse  por 
descumprimento de requisitos editalícios.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
            

           Belo Horizonte-MG,   30     de setembro de 2009. 

                               (a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
  RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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