
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1140/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WESLEY DIE NASSAU 
interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  considerado  ausente  no  Teste  de 
Capacitação  Física  (TCF),  alegando  que  não  compareceu  para  realizar  o  TCF  pois 
encontrava-se impossibilitado fisicamente, solicitando nova oportunidade para realizar 
os testes;

1.2 quanto  ao  pedido  de  aplicação  de  nova  prova,  o 
candidato deve observar o previsto no item 10.10 do edital que regula o certame, in 
verbis: 

“10.10 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos  para  sua  realização,  com  única  exceção 
para a situação prevista no subitem 10.10.2. 

10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases 
do concurso  e a qualquer  situação,  não provocada pela 
administração do concurso, de impedimento do candidato, 
ainda  que em decorrência  de  sua  situação  física  ou  de 
saúde, mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de  comparecer,  executar  ou  completar  alguma  prova, 
teste ou exame.

10.10.2  Exclusivamente  para  as  provas  de 
conhecimentos  (provas  I  e  II),  o  candidato  que 
estiver impossibilitado de deslocar-se até o local de 
prova,  em decorrência de seu estado físico ou de 
saúde, situação esta que deverá ser atestada pelo 
médico de sua OPM,  poderá  realizar  a  prova  no local 
onde  estiver  recolhido  em  repouso,  observando-se 
rigorosamente  os  horários  e  demais  disposições 
estabelecidas  neste  edital,  devendo,  para  tal,  solicitar 
formalmente ao CRS, anexando o atestado médico, até 48 
(quarenta e oito) horas antes da data da prova.”



1.3  a  situação  prevista  no  subitem  10.10.2  contemplou 
apenas as provas I e II, dessa forma, não se aplica às provas do TCF;

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, 07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1141/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM FREDERICO LUIZ 
ALMEIDA DOS SANTOS  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
inaptidão  na  Prova  de  Flexão  Abdominal  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF), 
solicitando sua revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 24 (vinte e quatro) repetições de forma correta, 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  pelas  razões  acima  explicitadas, 
modificando para 24 (vinte e quatro) o número de repetições válidas atribuídas ao 
candidato na Prova de Flexão Abdominal do TCF, alterando sua condição de inapto 
para apto;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

         Belo Horizonte-MG,  07  de agosto de 2012. 

 
          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1142/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DANIEL WILLIAN 
DA SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão na 
Prova de Corrida de 2.400 metros do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando 
sua revisão;

1.2 após verificar a ata de aplicação do teste constatou-se 
que  dois  candidatos  presenciaram  o  tempo  marcado  para  o  teste  realizado  pelo 
recorrente.  A  alegação de que o cronômetro foi  acionado pelo  aplicador antes  da 
passagem do militar pelo ponto de partida não procede, pois a largada é realizada com 
os candidatos postados na mesma linha;

1.3 quanto à alegação de que o candidato foi prejudicado 
pelo fato da pista estar cheia, também não foi verificado qualquer prejuízo para o 
militar;

1.4  quanto  ao  pedido  de  aplicação  de  nova  prova,  a 
candidata deve observar o previsto nos subitens 10.10 e 10.10.1 do edital que regula 
o certame, in verbis: 

“10.10 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos  para  sua  realização,  com  única  exceção 
para a situação prevista no subitem 10.10.2. 

10.10.1  O  disposto  neste  item  aplica-se  em  todas  as 
fases do concurso e a qualquer situação, não provocada 
pela  administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato,  ainda  que  em  decorrência  de  sua  situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária, 
que  o  impeça  de  comparecer,  executar  ou  completar 
alguma prova, teste ou exame.”



2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  os  pedidos,  mantendo  a  inaptidão  do 
recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,  07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1143/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM CARLA CRISTIANE 
SILVA ALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão na 
Prova  de  Flexão  de  Braços  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  solicitando  sua 
revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata não realizou nenhuma repetição do exercício de forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 ao tentar  realizar  a primeira repetição do exercício,  a 
candidata permitiu que seu tronco tocasse o solo, não concluindo a prova;

1.4  quanto  ao  pedido  de  aplicação  de  nova  prova,  a 
candidata deve observar o previsto nos subitens 10.10 e 10.10.1 do edital que regula 
o certame, in verbis: 

“10.10 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos  para  sua  realização,  com  única  exceção 
para a situação prevista no subitem 10.10.2. 

10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases 
do concurso  e a qualquer  situação,  não provocada pela 
administração do concurso, de impedimento do candidato, 
ainda  que em decorrência  de  sua  situação  física  ou  de 
saúde, mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de  comparecer,  executar  ou  completar  alguma  prova, 
teste ou exame.”

2 RESOLVE:

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



2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,  07  de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1144 /12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 –  SD PM TIAGO CAETANO 
MOREIRA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão na 
Prova de Corrida de 2.400 metros do Teste de Capacitação Física (TCF), alegando que 
problemas  de  saúde  ocasionados  durante  a  atividade  profissional  afetaram  seu 
desempenho na prova,  solicita,  ao final,  que a prova seja invalidada ou que seja 
utilizado o tempo obtido na prova do TBP;

1.2  o  militar  não demonstrou  qualquer  impossibilidade de 
realizar  os  testes  anteriormente,  sendo avaliado pelo  médico  de sua unidade que 
concedeu  “APTO” para  avaliação.  O  atestado  fornecido  pelo  militar  com data  de 
17/07/2012, não proíbe ou limita a sua submissão aos testes, como também não 
possui homologação de médico da PMMG;

1.3  quanto  ao  pedido  de  aplicação  de  nova  prova,  o 
candidato deve observar o previsto nos subitens 10.10 e 10.10.1 do edital que regula 
o certame, in verbis: 

“10.10 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos  para  sua  realização,  com  única  exceção 
para a situação prevista no subitem 10.10.2. 

10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases 
do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada  pela 
administração do concurso, de impedimento do candidato, 
ainda  que  em decorrência  de  sua  situação  física  ou  de 
saúde, mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de comparecer, executar ou completar alguma prova, teste 
ou exame.”

1.4 quanto ao pedido de utilizar o tempo obtido na prova do 
TPB, não há previsão editalícia para tal solicitação; 



2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  os  pedidos,  mantendo  a  inaptidão  do 
recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,  07   de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1145/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ARTHUR 
MARQUES  LOPES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua 
inaptidão na Prova de Corrida de 2.400 metros do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando sua revisão;

1.2 após verificar a ata de aplicação do teste constatou-se 
que  dois  candidatos  presenciaram  o  tempo  marcado  para  o  teste  realizado  pelo 
recorrente.  A  alegação de que o cronômetro foi  acionado pelo  aplicador antes  da 
passagem do militar pelo ponto de partida não procede, pois a largada é realizada com 
os candidatos postados na mesma linha;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  os  pedidos,  mantendo  a  inaptidão  do 
recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,  07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1146/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM LORENE PERÍGOLO 
FIGUEIREDO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão na 
Prova  de  Flexão  de  Braços  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  solicitando  sua 
revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata não realizou nenhuma repetição do exercício de forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 a não contagem das repetições realizadas pela candidata 
ocorreu devido ao fato desta ter realizado o exercício sem flexionar corretamente os 
cotovelos, mantendo-os projetados durante todas as repetições não contabilizadas. A 
candidata deixou de posicionar os braços sobre os antebraços durante as  flexões, 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG, 07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1147 /12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM FLÁVIA TORRES DE 
OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão na 
Prova  de  Flexão  de  Braços  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  solicitando  sua 
revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata não realizou nenhuma repetição do exercício de forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 a não contagem das repetições realizadas pela candidata 
ocorreu devido ao fato desta ter realizado o exercício sem flexionar corretamente os 
cotovelos, mantendo-os projetados durante todas as repetições não contabilizadas. A 
candidata deixou de posicionar os braços sobre os antebraços durante as flexões, não 
manteve o quadril alinhado com o tronco e ainda não aproximou o tronco do solo o 
suficiente,  conforme previsto  na Resolução nº  3322 de  24/09/96,  anexo “C”,  que 
regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.4  quanto  ao  pedido  de  aplicação  de  nova  prova,  a 
candidata deve observar o previsto nos subitens 10.10 e 10.10.1 do edital que regula 
o certame, in verbis: 

“10.10 Não haverá segunda chamada de provas,  teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos para sua realização, com única exceção para 
a situação prevista no subitem 10.10.2. 

10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases 
do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada  pela 
administração do concurso, de impedimento do candidato, 
ainda  que  em  decorrência  de  sua  situação  física  ou  de 
saúde, mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de comparecer, executar ou completar alguma prova, teste 
ou exame.”



2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,  07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1148/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM MARÍLIA  COSTA 
MARIANO  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão na 
Prova  de  Flexão  de  Braços  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  solicitando  sua 
revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata não realizou nenhuma repetição do exercício de forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 a não contagem das repetições realizadas pela candidata 
ocorreu devido ao fato desta ter realizado o exercício sem flexionar corretamente os 
cotovelos, mantendo-os projetados durante todas as repetições não contabilizadas. A 
candidata deixou de posicionar os braços sobre os antebraços durante as flexões, não 
manteve o quadril alinhado com o tronco e ainda não aproximou o tronco do solo o 
suficiente,  conforme previsto  na Resolução nº  3322 de  24/09/96,  anexo “C”,  que 
regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.4  quanto  ao  pedido  de  cópia  da filmagem da prova  de 
Flexão de Braços,  de acordo com o previsto no inciso X do Art. 5º da Constituição 
Federal de 1988, in verbis: “Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a  
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material  
ou moral decorrente de sua violação”,  diante de tal previsão o pedido da candidata 
não encontra  amparo legal,  visto  que a  filmagem realizada contém a imagem de 
vários candidatos e não apenas da recorrente;   

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.



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

        Belo Horizonte-MG, 07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1149/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM ROBERTA DE SOUZA 
XISTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão na Prova 
de Flexão de Braços do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando sua revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  a  candidata  realizou  01  (uma)  repetição  do  exercício  de  forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  a não contagem das demais repetições realizadas pela 
candidata  ocorreu  devido  ao  fato  desta  ter  realizado  o  exercício  sem  flexionar 
corretamente os cotovelos, mantendo-os projetados durante todas as repetições não 
contabilizadas. A candidata, em todos os movimentos desconsiderados, não manteve 
o  quadril  alinhado  com  o  tronco,  conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de 
24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.4 quanto à alegação de que os erros cometidos durante a 
execução da prova não lhe foram informados, tal fato ocorreu devido ao cumprimento 
da  metodologia  explanada  durante  a  instrução  anterior  ao  início  da  prova  pela 
comissão  aplicadora.  Na  referida  instrução  pré  prova  foram explanados  todos  os 
detalhes da execução dos movimentos, além de informar aos candidatos que durante 
a execução dos testes não haveriam correções verbais pelos aplicadores, apenas a 
contagem em voz alta, do movimento correto;

1.5  quanto  ao  pedido  de  aplicação  de  nova  prova,  a 
candidata deve observar o previsto nos subitens 10.10 e 10.10.1 do edital que regula 
o certame, in verbis: 

“10.10 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos  para  sua  realização,  com  única  exceção 
para a situação prevista no subitem 10.10.2. 



10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases 
do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada pela 
administração do concurso, de impedimento do candidato, 
ainda  que  em decorrência  de  sua  situação  física  ou  de 
saúde, mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de comparecer, executar ou completar alguma prova, teste 
ou exame.”

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,  07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1150/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – CB PM RAYENE SATYÊ IATA 
interpôs recurso administrativo  por  não concordar com sua inaptidão na Prova de 
Flexão de Braços do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando sua revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  a  candidata  realizou  01  (uma)  repetição  do  exercício  de  forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  a não contagem das demais repetições realizadas pela 
candidata  ocorreu  devido  ao  fato  desta  ter  realizado  o  exercício  sem  flexionar 
corretamente os cotovelos, mantendo-os projetados durante todas as repetições não 
contabilizadas. A candidata, em todos os movimentos desconsiderados, não manteve 
o  quadril  alinhado  com  o  tronco,  conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de 
24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.4 quanto à alegação de que os erros cometidos durante a 
execução da prova não lhe foram informados, tal fato ocorreu devido ao cumprimento 
da  metodologia  explanada  durante  a  instrução  anterior  ao  início  da  prova  pela 
comissão  aplicadora.  Na  referida  instrução  pré  prova  foram explanados  todos  os 
detalhes da execução dos movimentos, além de informar aos candidatos que durante 
a execução dos testes não haveriam correções verbais pelos aplicadores, apenas a 
contagem em voz alta, do movimento correto;

1.5  quanto  ao  pedido  de  aplicação  de  nova  prova,  a 
candidata deve observar o previsto nos subitens 10.10 e 10.10.1 do edital que regula 
o certame, in verbis: 

“10.10 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos  para  sua  realização,  com  única  exceção 
para a situação prevista no subitem 10.10.2. 



10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases 
do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada pela 
administração do concurso, de impedimento do candidato, 
ainda  que  em decorrência  de  sua  situação  física  ou  de 
saúde, mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de comparecer, executar ou completar alguma prova, teste 
ou exame.”

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG, 07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1151/12-DRH/CRS

O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior 
de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para 
o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM MARIANA VALÉRIA 
BAÊTA  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua inaptidão  na Prova de 
Flexão de Braços do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando sua revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se  que  a  candidata  realizou  01  (uma)  repetição  do  exercício  de  forma correta, 
conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do 
Teste de Capacitação Física;

1.3  a  não  contagem  das  demais  repetições  realizadas  pela 
candidata ocorreu devido ao fato desta ter realizado o exercício sem flexionar corretamente os 
cotovelos,  mantendo-os  projetados  durante  todas  as  repetições  não  contabilizadas.  A 
candidata, em todos os movimentos desconsiderados, não manteve o quadril alinhado com o 
tronco,  conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.4  quanto  à  alegação  de  que  os  erros  cometidos  durante  a 
execução da prova não lhe foram informados,  tal  fato  ocorreu devido ao cumprimento da 
metodologia  explanada  durante  a  instrução  anterior  ao  início  da  prova  pela  comissão 
aplicadora. Na referida instrução pré prova foram explanados todos os detalhes da execução 
dos movimentos, além de informar aos candidatos que durante a execução dos testes não 
haveriam correções verbais pelos aplicadores, apenas a contagem em voz alta, do movimento 
correto;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,  07  de agosto de 2012. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1152/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM ANDREIA OLIVEIRA 
ALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão na Prova 
de Flexão de Braços do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando sua revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata não realizou nenhuma repetição do exercício de forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 a não contagem das repetições realizadas pela candidata 
ocorreu devido ao fato desta ter realizado o exercício sem flexionar corretamente os 
cotovelos, mantendo-os projetados durante todas as repetições não contabilizadas. A 
candidata deixou de posicionar os braços sobre os antebraços durante as  flexões, 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.4  quanto  ao  pedido  de  cópia  da filmagem da prova  de 
Flexão de Braços,  de acordo com o previsto no inciso X do Art. 5º da Constituição 
Federal de 1988, in verbis: “Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a  
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material  
ou moral decorrente de sua violação”,  diante de tal previsão o pedido da candidata 
não encontra  amparo legal,  visto  que a  filmagem realizada contém a imagem de 
vários candidatos e não apenas da recorrente;   

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.



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

        Belo Horizonte-MG,  07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1153 /12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM JOELMA MARTINS 
DOS SANTOS E SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
inaptidão  na  Prova  de  Flexão  de  Braços  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF), 
solicitando sua revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata não realizou nenhuma repetição do exercício de forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 a não contagem das repetições realizadas pela candidata 
ocorreu devido ao fato desta ter realizado o exercício sem flexionar corretamente os 
cotovelos, mantendo-os projetados durante todas as repetições não contabilizadas. A 
candidata deixou de posicionar os braços sobre os antebraços durante as  flexões, 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG, 07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1154/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM DANIELA AZEVEDO 
DE AQUINO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão na 
Prova  de  Flexão  de  Braços  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  solicitando  sua 
revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata não realizou nenhuma repetição do exercício de forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 a não contagem das repetições realizadas pela candidata 
ocorreu devido ao fato desta ter realizado o exercício sem flexionar corretamente os 
cotovelos, mantendo-os projetados durante todas as repetições não contabilizadas. A 
candidata deixou de posicionar os braços sobre os antebraços durante as  flexões, 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,  07    de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1155/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  JANAÍNA 
APARECIDA P. DA COSTA CASTRO interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua inaptidão na Prova de Flexão de Braços do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando sua revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  a  candidata  realizou  01  (uma)  repetição  do  exercício  de  forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  a não contagem das demais repetições realizadas pela 
candidata  ocorreu  devido  ao  fato  desta  ter  realizado  o  exercício  sem  flexionar 
corretamente os cotovelos, mantendo-os projetados durante todas as repetições não 
contabilizadas.  A  candidata  deixou  de  posicionar  os  braços  sobre  os  antebraços 
durante as flexões, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão da recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,   07 de agosto de 2012. 

 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1156 /12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, 
de 13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM UBIRATAN PRADO 
DE SOUZA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão no 
Teste Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando sua revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  realizou  01  (uma)  repetição  do  exercício  de  forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  as  demais  repetições  foram  desconsideradas  pois  o 
candidato  se  valeu  do  auxílio  da  movimentação  das  pernas  para  executar  os 
movimentos, contrariando o previsto na  Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão do recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,  07  de agosto de 2012. 

 

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