
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 675/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05/05/2009,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de 
Polícia  Militar  (RPM)  lotadas  no  interior  do  Estado  (CTSP/2010  -  INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-17.108.604 
ADELZON  DA  SILVA  PAULINO  interpôs  requerimento  administrativo,  solicitando 
revisão da solução publicada no despacho administrativo nº 590/09-DRH/CRS, de 
09/10/2009;

1.2  inobstante  o  requerimento  anterior  já  ter  sido 
solucionado pelo despacho administrativo nº 590/09-DRH/CRS, verificou-se que o 
candidato não observou as recomendações contidas no caderno de provas, relativas 
à marcação correta na folha de respostas quanto ao tipo de prova que realizou, 
incidindo nos itens 5.2.1.3 e 9.3, letra “g” do edital, in verbis: 

“5.2.1.3 As provas objetivas serão corrigidas  através de leitura 
ótica,  não  sendo  prevista  a  correção  manual,  devendo  o 
candidato atentar para a forma correta de marcação de sua 
alternativa  de  resposta,  conforme  orientações  contidas 
neste edital, na folha de respostas e no caderno de prova, 
sendo que as questões que forem marcadas de forma diversa e, 
por  isto,  não  reconhecidas  pela  leitora  ótica,  não  serão 
computadas para o candidato.”;

“9.3 Será eliminado do processo seletivo, dentre outras situações 
previstas neste edital, o candidato que: g) deixar de atender às 
normas contidas no caderno de provas ou às demais orientações 
expedidas pelas entidades executoras em todas as etapas;”

 
2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 30  de  outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 665/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 2156a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05/05/2009,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de 
Polícia  Militar  (RPM),  lotadas  no  interior  do  Estado  (CTSP/2010  -  INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP/2010 – INT – MG-11.506.594 
LILIAN SANTANA ROCHA  interpôs  recursos  administrativos  alegando  que ficou 
prejudicada  na  interpretação  das  questões  03,  04  e  06  devido  a  uma  falha  de 
impressão em seu caderno de provas, solicitando, ao final, revisão da situação;  

1.2  conforme subitem 8.1 do edital, o prazo para interpor 
recurso é de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de divulgação do ato a 
que se referir,  exceção ao previsto nos subitens 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2.3 e 8.7.3 do 
edital;

1.3  a  divulgação  do gabarito  da  prova I  ocorreu  no dia 
21/09/2009, no site do CRS; 

1.4  a  candidata  protocolou  seus  recursos  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção em data de 09/10/2009, tornando-os intempestivos;

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal;

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

Belo Horizonte-MG, 30  de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 662/09-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05/05/2009,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de 
Polícia  Militar  (RPM)  lotadas  no  interior  do  Estado  (CTSP/2010  -  INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                           1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  -  INT  –  MG-11.056.596 
RICARDO  WELLINGTON  DE  OLIVEIRA interpôs  recurso  administrativo  solicitando 
revisão da questão 01, por ter assinalado a alternativa incorreta na folha de respostas;

1.2 o candidato deve observar o previsto no subitem 5.2.1.3 
do edital do certame, in verbis: “5.2.1.3 As provas objetivas serão corrigidas através de 
leitura ótica, não sendo prevista a correção manual, devendo o candidato atentar 
para a forma correta de marcação de sua alternativa de resposta,  conforme 
orientações contidas neste edital, na folha de respostas e no caderno de prova, 
sendo  que  as  questões  que  forem  marcadas  de  forma  diversa  e,  por  isto,  não 
reconhecidas pela leitora ótica, não serão computadas para o candidato.”;

1.3  no  caderno  de  prova  continha  informações  objetivas  e 
precisas quanto à marcação da 1ª questão, deixando claro ao candidato que a marcação 
incorreta acarretaria a anulação da prova;  

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

            
  Belo Horizonte-MG,  30      de outubro de 2009. 

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 661 /09-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05/05/2009,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de 
Polícia  Militar  (RPM)  lotadas  no  interior  do  Estado  (CTSP/2010  -  INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                           1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP/2010  -  INT  –  MG-12.424.958 
BRUNA BERNARDINA FERREIRA interpôs recurso administrativo solicitando revisão de 
sua nota na prova de Conhecimentos, alegando que ao preencher a folha de respostas 
marcou equivocadamente a questão nº 1;

1.2 a candidata deve  observar o previsto no subitem 5.2.1.3 
do edital do certame, in verbis: “5.2.1.3 As provas objetivas serão corrigidas através de 
leitura ótica, não sendo prevista a correção manual, devendo o candidato atentar 
para a forma correta de marcação de sua alternativa de resposta,  conforme 
orientações contidas neste edital, na folha de respostas e no caderno de prova, 
sendo  que  as  questões  que  forem  marcadas  de  forma  diversa  e,  por  isto,  não 
reconhecidas pela leitora ótica, não serão computadas para o candidato.”;

1.3  no  caderno  de  prova  continha  informações  objetivas  e 
precisas quanto à marcação da 1ª questão, deixando claro ao candidato que a marcação 
incorreta acarretaria a anulação da prova;  

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

            
  Belo Horizonte-MG, 30  de outubro de 2009. 

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 660/09-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05/05/2009,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de 
Polícia  Militar  (RPM)  lotadas  no  interior  do  Estado  (CTSP/2010  -  INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                           1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP/2010  -  INT  –  MG-8.874.675 
CRISTIANO  GONÇALVES  DE  OLIVEIRA  E  MG-13.127.192  JULIELLE  DE  LACERDA 
MACHADO interpuseram recursos administrativos em face de não concordarem com o 
somatório dos pontos que lhes foram atribuídos, solicitando, ao final,  revisão de suas 
pontuações;

1.2 após verificação dos gabaritos dos candidatos,  as notas 
que lhes foram atribuídas conferem, conforme segue quadro abaixo:

NOME DO CANDIDATO QTDE DE 
ACERTOS

NOTA FINAL

CRISTIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA 19 ACERTOS 95,00
JULIELLE DE LACERDA MACHADO 20 ACERTOS 100,00

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos, devendo ser mantidas as notas lançadas 
no resultado oficial.

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

            
  Belo Horizonte-MG,  30  de outubro de 2009. 

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 659/09-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05/05/2009,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de 
Polícia  Militar  (RPM)  lotadas  no  interior  do  Estado  (CTSP/2010  -  INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                           1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  -  INT  –  MG-11.462.731 
PABLO MILLIONI ROSSI DOS REIS interpôs  recurso administrativo  em face de não 
concordar com o somatório dos pontos que lhe foram atribuídos, solicitando, ao final, 
revisão de sua pontuação e vista do cartão de respostas;

1.2 após verificação do gabarito do candidato, a nota que lhe 
foi atribuída confere, conforme segue quadro abaixo:

NOME DO CANDIDATO QTDE DE 
ACERTOS

NOTA FINAL

PABLO MILLIONI ROSSI DOS REIS 25 ACERTOS 125,00

1.3 quanto à solicitação de vista da folha de resposta, o candidato 
poderá retirar uma cópia no Centro de Recrutamento e Seleção, situado à Rua dos Pampas, 
nº 701, bairro Prado – BH - MG;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, devendo ser mantida a nota lançada no 
resultado oficial.

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

            
  Belo Horizonte-MG, 30   de outubro de 2009. 

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  658/09-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05/05/2009,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de 
Polícia  Militar  (RPM)  lotadas  no  interior  do  Estado  (CTSP/2010  -  INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                           1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP/2010  -  INT  –  MG-14.479.964 
ALEXANDRE  MAGNO  DA  SILVA,  MG-16.943.929  CAMILA  SOARES  DA  ROCHA, 
MG-16.422.994  ISABELA  PEREIRA  SIQUEIRA,  MG-12.148.531  JOHNNY  FREITAS 
ALVES E MG-13.213.023 THIAGO DOUGLAS CANDIDO GUEDES interpuseram recursos 
administrativos em face de não concordarem com o somatório dos pontos que lhes foram 
atribuídos, solicitando, ao final, revisão de suas pontuações;

1.2 após verificação dos gabaritos dos candidatos,  as notas 
que  lhes  foram  atribuídas  conferem,  conforme  segue  quadro  abaixo,  já  sendo 
contabilizados os pontos pelas questões anuladas:

NOME DO CANDIDATO QTDE DE 
ACERTOS

NOTA FINAL

ALEXANDRE MAGNO DA SILVA 19 ACERTOS 95,00
CAMILA SOARES DA ROCHA 22 ACERTOS 110,00
ISABELA PEREIRA SIQUEIRA 23 ACERTOS 115,00
JOHNNY FREITAS ALVES 20 ACERTOS 110,00
THIAGO DOUGLAS CANDIDO GUEDES 19 ACERTOS 95,00

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos, devendo ser mantidas as notas lançadas 
no resultado oficial.

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

            
  Belo Horizonte-MG, 30  de outubro de 2009. 

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 656/09-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05/05/2009,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de 
Polícia  Militar  (RPM)  lotadas  no  interior  do  Estado  (CTSP/2010  -  INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                           1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  -  INT  –  MG-14.274.743 
WEMERSON ANTUNES ROSA interpôs recurso administrativo solicitando revisão de sua 
nota  na  prova  de  Conhecimentos,  alegando  que  ao  preencher  a  folha  de  respostas 
marcou equivocadamente a questão nº 1;

1.2 o candidato deve observar o previsto no subitem 5.2.1.3 
do edital do certame, in verbis: “5.2.1.3 As provas objetivas serão corrigidas através de 
leitura ótica, não sendo prevista a correção manual, devendo o candidato atentar 
para a forma correta de marcação de sua alternativa de resposta,  conforme 
orientações contidas neste edital, na folha de respostas e no caderno de prova, 
sendo  que  as  questões  que  forem  marcadas  de  forma  diversa  e,  por  isto,  não 
reconhecidas pela leitora ótica, não serão computadas para o candidato.”;

1.3  no  caderno  de  prova  continha  informações  objetivas  e 
precisas quanto à marcação da 1ª questão, deixando claro ao candidato que a marcação 
incorreta acarretaria a anulação da prova;  

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

            
  Belo Horizonte-MG, 30  de outubro de 2009. 

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 655 /09-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05/05/2009,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de 
Polícia  Militar  (RPM)  lotadas  no  interior  do  Estado  (CTSP/2010  -  INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                           1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  -  INT  –  MG-13.375.395 
WILLIAN PEREIRA  DE PAULA interpôs  recurso  administrativo  solicitando  revisão  da 
questão 01, por ter assinalado a alternativa incorreta na folha de respostas;

1.2 o candidato deve observar o previsto no subitem 5.2.1.3 
do edital do certame, in verbis: “5.2.1.3 As provas objetivas serão corrigidas através de 
leitura ótica, não sendo prevista a correção manual, devendo o candidato atentar 
para a forma correta de marcação de sua alternativa de resposta,  conforme 
orientações contidas neste edital, na folha de respostas e no caderno de prova, 
sendo  que  as  questões  que  forem  marcadas  de  forma  diversa  e,  por  isto,  não 
reconhecidas pela leitora ótica, não serão computadas para o candidato.”;

1.3  no  caderno  de  prova  continha  informações  objetivas  e 
precisas quanto à marcação da 1ª questão, deixando claro ao candidato que a marcação 
incorreta acarretaria a anulação da prova;  

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

            
  Belo Horizonte-MG,  30      de outubro de 2009. 

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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