
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 49/2014-DRH/CRS
O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 
18.445, de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), 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), faz publicar o despacho administrativo 
nº  49/14-DRH/CRS,  em  cumprimento  à  liminar  concedida  em  Mandado  de 
Segurança, nos seguintes termos:

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o Impetrante  DENER AUGUSTO DINIZ, futuro candidato 
ao QOS/13, Autor no Mandado de Segurança, processo nº 0536178-88.2014.8.13.0024, 
ajuizou  ação  objetivando  medida  liminar  para  assegurar  seu  pedido  de  inscrição  no 
concurso público para provimento de cargo no Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia 
Militar de Minas Gerais;

 1.2 ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 5ª Vara 
da Fazenda Pública Estadual entendeu por conceder a medida liminar, assegurando ao 
Impetrante  a  inscrição e regular  participação no concurso público para provimento de 
vagas para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS/13) da Polícia Militar de Minas Gerais;

1.3 o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato 
de Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de 
dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da 
Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2013 (  QOS/2013),   publicado  no  dia 
24/02/2014.

2    DETERMINO:

2.1  Cumprir a determinação judicial;
                                     

  2.2  Assegurar  ao  candidato  a  inscrição  e  participação  no 
processo  seletivo  da  PMMG para  provimento  de  cargo  do  QOS/2013,  conforme edital 
DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos 
itens 5.1 a 5.18 do Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de 
Retificação nº 02, sob pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento 
do DAE.

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

Belo Horizonte-MG,  06  de  maio de 2014.

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM
Chefe do CRS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 50/2014-DRH/CRS

O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO DA PMMG, no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto 
nº 18.445, de 15abr77 (R-100) e no art. 32 da Resolução nº 3875, de 08ago06 (R-
103) e de acordo com o EDITAL n° 13 de 11 de dezembro de 2012, 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) faz publicar 
o despacho administrativo nº 50/14- DRH/CRS, em cumprimento à liminar 
proferida em Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

1.CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  Impetrante MÔNICA  MIRANDA  MORENO  DE 
SOUZA CASTRO futura candidata ao  QOS/13,  Autora no Mandado de Segurança, 
processo nº 0539404-04.2014.8.13.0024, ajuizou ação objetivando decisão liminar 
para que seja aceita   sua inscrição e participação em todas as fases do certame, 
inclusive no curso de formação, bem como sua eventual posse no cargo pretendido, 
em caso de aprovação.

1.2 ao apreciar o pedido inicial  o douto magistrado da 5ª 
Vara da Fazenda Pública Estadual, entendeu por deferir a liminar para que seja aceita 
a inscrição da Impetrante no certame, se o único empecilho for a idade da mesma, 
permitindo a sua participação em todas  as fases do certame, inclusive no curso de 
formação, bem como sua eventual posse no cargo pretendido, em caso de aprovação.
 

1.3  o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme 
Ato de Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 
11 de dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde 
(QOS) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 ( QOS/2013),  publicado 
no dia 24/02/2014.

2 RESOLVE:

2.1 Cumprir a determinação judicial;

2.2  Assegurar  à  candidata  a  inscrição  e  participação  no 
processo seletivo da PMMG para provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital 
DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos 
itens 5.1 a 5.18 do Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato 
de Retificação nº 02, sob pena de ser indeferida a sua inscrição,  inclusive com o 
pagamento do DAE.

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

               Belo Horizonte-MG, 06 de maio de 2014.

      (a)  Emerson Mozzer, TEN CEL PM
Chefe do CRS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 51/2014-DRH/CRS

O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO DA PMMG, no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto 
nº 18.445, de 15abr77 (R-100) e no art. 32 da Resolução nº 3875, de 08ago06 (R-
103) e de acordo com o EDITAL n° 13 de 11 de dezembro de 2012, 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) faz publicar 
o despacho administrativo nº51/14- DRH/CRS, em cumprimento à liminar 
proferida em Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

1.CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  Impetrante CARLOS  EDUARDO  DE  LAS  CASAS 
SILVA futuro candidato ao  QOS/13,  Autor no Mandado de Segurança, processo nº 
0536657-81.2014.8.13.0024, ajuizou ação objetivando decisão liminar para que seja 
permitida sua inscrição no concurso e, posteriormente, que  participe regulamente de 
todo o processo seletivo, caso aprovado em todas as etapas.

1.2 ao apreciar  o pedido inicial  a douta magistrada da 3ª 
Vara da Fazenda Pública Estadual  entendeu por deferir  a  liminar  para garantir  ao 
Impetrante  o  direito  à  inscrição  e  participação  do processo  seletivo,  no  cargo de 
médico ortopedista.

 
1.3  o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme 

Ato de Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 
11 de dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde 
(QOS) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 ( QOS/2013),  publicado 
no dia 24/02/2014.

2 RESOLVE:

2.1 Cumprir a determinação judicial;

2.2  Assegurar  ao  candidato  a  inscrição  e  participação  no 
processo seletivo da PMMG para provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital 
DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos 
itens 5.1 a 5.18 do Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato 
de Retificação nº 02, sob pena de ser indeferida a sua inscrição,  inclusive com o 
pagamento do DAE.

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

               Belo Horizonte-MG, 06 de maio de 2014.

       (a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM
Chefe do CRS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 52/2014-DRH/CRS
O TEN CEL  PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 18.445, 
de 15abr77 (R-100),  e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), 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), faz  publicar  o  despacho  administrativo  nº  52/14-DRH/CRS,  em 
cumprimento à sentença proferida em Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1o Impetrante LUIZ RICARDO GUIDORIZZI LOPES FRAZÃO, 
futuro  candidato  ao  QOS/13, Autor  no  Mandado  de  Segurança  Preventivo,  processo  nº 
0415532-83.2013.8.13.0024, ajuizou ação objetivando medida liminar para determinar que as 
autoridades apontadas como coautoras aceitem sua inscrição no QOS/2013;

 1.2 ao apreciar o pedido inicial a douta magistrada da 2ª Vara da 
Fazenda Pública Estadual, entendeu por indeferir a medida liminar, contudo, o Egrégio Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais/4ª Câmara Cível, deferiu a antecipação da pretensão recursal nos 
autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Impetrante, determinando que a autoridade 
coatora aceite a inscrição do Impetrante para o certame indicado, e lhe permita a participação, 
até, pelo menos, o deslinde deste.

1.3  foi  proferido acórdão que deu provimento à apelação para 
conceder a segurança e determinar a inscrição e participação do apelante no certame.

1.4  o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato 
de  Reabertura  do  Concurso  Público  regulado  pelo  Edital  DRH/CRS nº  13/2012,  de  11  de 
dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 ( QOS/2013),  publicado no dia 24/02/2014.

2    DETERMINO:

2.1  cumprir a determinação judicial;
                                     

  2.2 assegurar ao candidato a inscrição e participação no processo 
seletivo  da  PMMG para  provimento  de  cargo  do  QOS/2013,  conforme  edital  DRH/CRS  nº 
13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos itens 5.1 a 5.18 do 
Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de Retificação nº 02, sob 
pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento do DAE.

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

Belo Horizonte-MG, 06  de  maio de 2014.

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM
Chefe do CRS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  53/2014-DRH/CRS
O TEN CEL  PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 18.445, 
de 15abr77 (R-100),  e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), 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), faz  publicar  o  despacho  administrativo  nº  53/14-DRH/CRS,  em 
cumprimento  à  liminar  concedida  em  Mandado  de  Segurança  Preventivo,  nos 
seguintes termos:

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  Impetrante  LUCIANE  DE  ABREU  FERREIRA, futura 
candidata ao  QOS/13, Autora no Mandado de Segurança Preventivo, processo nº 0542416-
26.2014.8.13.0024, ajuizou ação objetivando medida liminar, sem oitiva da parte contrária, 
para suspender o ato ilegal e abusivo de direito das Autoridades Coatoras, permitindo sua 
inscrição  e  participação  em todas  as  etapas  do  concurso público  destinado  ao Quadro  de 
Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, conforme o edital e suas 
retificações,  bem  como  sua  nomeação,  posse  e  exercício  no  cargo,  em  caso  de 
aprovação/classificação, na forma das normas do concurso e da lei, desconsiderando o critério 
etário.

 1.2  ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 7ª Vara da 
Fazenda  Pública  e  Autarquias  entendeu  por  conceder  a  medida  liminar,  assegurando  à 
Impetrante a inscrição e participação regular no certame destinado ao Quadro de Oficiais de 
Saúde da PMMG (QOS), desde que o único óbice seja o objeto da presente demanda, qual 
seja, o requisito etário.

1.3 o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato de 
Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro 
de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2013 ( QOS/2013),  publicado no dia 24/02/2014.

2    DETERMINO:

2.1   cumprir a determinação judicial;
                                     

  2.2   assegurar à candidata a inscrição e participação no processo 
seletivo  da  PMMG para  provimento  de  cargo  do  QOS/2013,  conforme  edital  DRH/CRS  nº 
13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos itens 5.1 a 5.18 do 
Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de Retificação nº 02, sob 
pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento do DAE.

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

Belo Horizonte-MG, 06  de  maio de 2014.

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM
Chefe do CRS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 54 /2014-DRH/CRS
O TEN CEL  PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 18.445, 
de 15abr77 (R-100),  e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), 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), faz  publicar  o  despacho  administrativo  nº  54/14-DRH/CRS,  em 
cumprimento  à  liminar  concedida  em  Mandado  de  Segurança  Preventivo,  nos 
seguintes termos:

4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  Impetrante  LEONARDO  DINIZ  CORREA  PINTO,  futuro 
candidato ao QOS/13, Autor no Mandado de Segurança Preventivo,  processo nº 0542903-
93.2014.8.13.0024,  ajuizou  ação  objetivando  que  as  autoridades  coatoras  procedam  sua 
inscrição  e  participação  em todas  as  etapas  do  concurso público  destinado  ao Quadro  de 
Oficiais  de  Saúde  (QOS),  a  fim  de  que  possa  concorrer  com  os  demais  candidatos  em 
igualdade de condições,  inclusive nomeação,  posse e participação  na  etapa do estágio  de 
adaptação na hipótese de aprovação no certame ou apenas a concessão da liminar para que 
lhe seja assegurada a inscrição e regular participação no certame.

 1.2 ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 6ª Vara da 
Fazenda Pública Estadual entendeu por conceder a medida liminar para que seja autorizada a 
inscrição do Impetrante no certame, bem ainda, caso seja aprovado nas etapas ou fases, que 
lhe seja garantida a igualdade de tratamento com todos os demais concorrentes, mormente a 
formatura, promoção e posse.

1.3 o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato de 
Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro 
de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2013 (QOS/2013),  publicado no dia 24/02/2014.

2    DETERMINO:

2.1  cumprir a determinação judicial;
                                     

  2.2 Assegurar ao candidato a inscrição e participação no processo 
seletivo  da  PMMG para  provimento  de  cargo  do  QOS/2013,  conforme  edital  DRH/CRS  nº 
13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos itens 5.1 a 5.18 do 
Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de Retificação nº 02, sob 
pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento do DAE.

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

         Belo Horizonte-MG, 06  de  maio de 2014.

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM
Chefe do CR



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 55/2014-DRH/CRS
O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 
18.445, de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), 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), faz publicar o despacho administrativo 
nº 55/14-DRH/CRS, em cumprimento à medida liminar proferida em Mandado de 
Segurança Preventivo, nos seguintes termos:

5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  Impetrante  DANIEL  DE  ARAÚJO  FRANÇA,  futuro 
candidato  ao QOS/13, Autor  no  Mandado  de  Segurança  Preventivo,  processo  nº 
1424614-87.2014.8.13.0024, ajuizou ação objetivando medida liminar para determinar 
que as autoridades Impetradas permitam a sua inscrição no QOS/2013 e participação em 
todo o processo seletivo, desde que se tenha por óbice somente a limitação etária;

 1.2 ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 5ª Vara 
da  Fazenda Pública  Estadual,  entendeu por  conceder  a  medida  liminar,  garantindo ao 
Impetrante, a sua inscrição no concurso e participação no processo seletivo da PMMG para 
provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12;

1.3 o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato 
de Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de 
dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da 
Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2013  (QOS/2013),   publicado  no  dia 
24/02/2014.

2    DETERMINO:

2.1   cumprir a determinação judicial;
                                     

  2.2  assegurar  ao  candidato  a  inscrição  e  participação  no 
processo  seletivo  da  PMMG para  provimento  de  cargo  do  QOS/2013,  conforme edital 
DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos 
itens 5.1 a 5.18 do Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de 
Retificação nº 02, sob pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento 
do DAE.

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

Belo Horizonte-MG, 06 de  maio de 2014.

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM
Chefe do CRS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 56 /2014-DRH/CRS
O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 
18.445, de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), 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), faz publicar o despacho administrativo 
nº 56/14-DRH/CRS, em cumprimento à medida liminar proferida em Mandado de 
Segurança Preventivo, nos seguintes termos:

6 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  Impetrante  RUBEM  MATEUS  CAMPOS  MIRANDA, 
futuro candidato ao QOS/13, Autor no Mandado de Segurança Preventivo, processo nº 
0541657-62.2014.8.13.0024, ajuizou ação objetivando medida liminar para determinar 
que as autoridades Impetradas permitam a sua inscrição no QOS/2013 e participação em 
todo o processo seletivo, desde que se tenha por óbice somente a limitação etária;

 1.2 ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 7ª Vara 
da  Fazenda Pública  Estadual,  entendeu por  conceder  a  medida  liminar,  garantindo ao 
Impetrante, a sua inscrição no concurso e participação no processo seletivo da PMMG para 
provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12;

1.3  o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme 
Ato de Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 
de dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) 
da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 (QOS/2013),  publicado no dia 
24/02/2014.

2    DETERMINO:

2.1   cumprir a determinação judicial;
                                     

  2.2   assegurar  ao  candidato  a  inscrição  e  participação  no 
processo  seletivo  da  PMMG para  provimento  de  cargo  do  QOS/2013,  conforme edital 
DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos 
itens 5.1 a 5.18 do Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de 
Retificação nº 02, sob pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento 
do DAE.

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

Belo Horizonte-MG, 06 de  maio de 2014.

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM
Chefe do CRS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 57/2014-DRH/CRS
O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 
18.445, de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875, de 08ago06 (R-103), 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), faz publicar o despacho administrativo 
nº 57/14-DRH/CRS, em cumprimento à medida liminar proferida em Mandado de 
Segurança Preventivo, nos seguintes termos:

7 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  Impetrante  EDWIN  RODRIGO  MARTINS,  futuro 
candidato  ao QOS/13, Autor  no  Mandado  de  Segurança  Preventivo,  processo  nº 
0536442-08.2014.8.13.0024, ajuizou ação objetivando medida liminar para determinar 
que as autoridades Impetradas permitam a sua inscrição no QOS/2013 e participação em 
todo o processo seletivo, desde que se tenha por óbice somente a limitação etária;;

 1.2 ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 6ª Vara 
da  Fazenda Pública  Estadual,  entendeu por  conceder  a  medida  liminar,  garantindo ao 
Impetrante, a sua inscrição no concurso e participação no processo seletivo da PMMG para 
provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12;

1.3 o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato 
de Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de 
dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da 
Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2013 (  QOS/2013),   publicado  no  dia 
24/02/2014.

2    DETERMINO:

2.1 cumprir a determinação judicial;
                                     

  2.2  assegurar  ao  candidato  a  inscrição  e  participação  no 
processo  seletivo  da  PMMG para  provimento  de  cargo  do  QOS/2013,  conforme edital 
DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos 
itens 5.1 a 5.18 do Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de 
Retificação nº 02, sob pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento 
do DAE.

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

Belo Horizonte-MG, 06  de  maio de 2014.

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM
Chefe do CRS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  58/2014-DRH/CRS
O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 
18.445, de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875, de 08ago06 (R-103), 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), faz publicar o despacho administrativo 
nº  58/14-DRH/CRS, em cumprimento à medida liminar proferida em Mandado 
de Segurança Preventivo, nos seguintes termos:

8 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o Impetrante BRUNO CÓPIO FÁBREGAS, futuro candidato 
ao QOS/13, Autor  no  Mandado  de  Segurança  Preventivo,  processo  nº  0536442-
08.2014.8.13.0024,  ajuizou  ação  objetivando  medida  liminar  para  determinar  que  as 
autoridades Impetradas permitam a sua inscrição no QOS/2013 e participação em todo o 
processo seletivo, desde que se tenha por óbice somente a limitação etária;

 1.2 ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 6ª Vara 
da  Fazenda Pública  Estadual,  entendeu por  conceder  a  medida  liminar,  garantindo ao 
Impetrante, a sua inscrição no concurso e participação no processo seletivo da PMMG para 
provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12;

1.3     o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme 
Ato de Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 
de dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) 
da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 ( QOS/2013),  publicado no dia 
24/02/2014.

2    DETERMINO:

2.1   cumprir a determinação judicial;
                                     

  2.2   assegurar  ao  candidato  a  inscrição  e  participação  no 
processo  seletivo  da  PMMG para  provimento  de  cargo  do  QOS/2013,  conforme edital 
DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos 
itens 5.1 a 5.18 do Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de 
Retificação nº 02, sob pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento 
do DAE.

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

Belo Horizonte-MG,  06 de  maio de 2014.

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM
Chefe do CRS
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