
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1288 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES  -  2º  SGT  QPE  AGUINALDO  TEIXEIRA  DE  ASSIS  interpôs 
recurso administrativo por não concordar com a nota obtida na questão 2 da prova 
prática/teórico-prática, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 o recurso do candidato está em desacordo com o anexo 
C do edital que regula o certame, item 4. A justificativa do candidato está na folha de 
rosto junto com sua identificação, o qual deveria estar em folha avulsa.

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  06 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1289/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES - 2º SGT QPE JÚLIO CÉSAR ALMEIDA TRAJANO interpôs recurso 
administrativo  por  não  concordar  com  a  nota  obtida  na  questão  2  da  prova 
prática/teórico-prática, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o anexo “E” do edital elenca orientações para que o candidato possa se preparar para 
a realização da prova teórico-prática. Entretanto, a realização da referida prova por ter 
caráter teórico prático exige do candidato conhecimentos técnicos específicos prévios que 
são intrínsecos à atividade e não podem ser listados quantitativamente. A estrutura, o 
nível de exigência e o conteúdo cobrado na questão 02 da prova estão em consonância 
com o edital do certame, haja vista as orientações ao candidato não terem o objetivo de 
exaurir o conteúdo, e sim sugerir de forma ampla, a avaliação teórico-prática do candidato 
para o desempenho das funções para a qual concorrem. A questão em pauta (02) exigiu 
conhecimentos específicos para a análise e interpretação de cada componente de uma 
Rede de computadores básica, de forma que contemplou as orientações do edital.

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  06 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1290/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES - 2º SGT QPE JÚLIO CÉSAR ALMEIDA TRAJANO interpôs recurso 
administrativo  por  não  concordar  com  a  nota  obtida  na  questão  3  da  prova 
prática/teórico-prática, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o anexo “E” do edital elenca orientações para que o candidato possa se preparar para 
a realização da prova teórico-prática. Entretanto, a realização da referida prova por ter 
caráter teórico prático exige do candidato conhecimentos técnicos específicos prévios que 
são intrínsecos à atividade e não podem ser listados quantitativamente. A estrutura, o 
nível de exigência e o conteúdo cobrado na questão 03 da prova estão em consonância 
com o edital do certame, haja vista as orientações ao candidato não terem o objetivo de 
exaurir o conteúdo, e sim sugerir de forma ampla, a avaliação teórico-prática do candidato 
para o desempenho das funções para a qual concorrem. A questão em pauta (03) exigiu 
conhecimentos específicos do candidato para explicação dos elementos de um Sistema de 
Comunicações, de forma que contemplou as orientações do edital.

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  06 de dezembro de 2011..

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1291/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES - 2º SGT QPE JÚLIO CÉSAR ALMEIDA TRAJANO interpôs recurso 
administrativo  por  não  concordar  com a  nota  obtida  na  questão  4,  letra  B  da  prova 
prática/teórico-prática, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o anexo “E” do edital elenca orientações para que o candidato possa se preparar para 
a realização da prova teórico-prática. Entretanto, a realização da referida prova por ter 
caráter teórico prático exige do candidato conhecimentos técnicos específicos prévios que 
são intrínsecos à atividade e não podem ser listados quantitativamente. A estrutura, o 
nível de exigência e o conteúdo cobrado na questão 4b da prova estão em consonância 
com o edital do certame, haja vista as orientações ao candidato não terem o objetivo de 
exaurir o conteúdo, e sim sugerir de forma ampla, a avaliação teórico-prática do candidato 
para o desempenho das funções para a qual concorrem. A questão em pauta (4b) exigiu 
conhecimentos específicos para a montagem de uma fonte retificadora de meia onda no 
PROTOBOARD, de forma que contemplou as orientações do edital.

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  06 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1292  /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES - 2º SGT QPE JÚLIO CÉSAR ALMEIDA TRAJANO interpôs recurso 
administrativo  por  não  concordar  com  a  nota  obtida  na  questão  6  da  prova 
prática/teórico-prática, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o anexo “E” do edital elenca orientações para que o candidato possa se preparar para 
a realização da prova teórico-prática. Entretanto, a realização da referida prova por ter 
caráter teórico-prático exige do candidato conhecimentos técnicos específicos prévios que 
são intrínsecos à atividade e não podem ser listados quantitativamente. A estrutura, o 
nível de exigência e o conteúdo cobrado na questão nº 06 da prova estão em consonância 
com o edital do certame, haja vista as orientações ao candidato não terem o objetivo de 
exaurir o conteúdo, e sim sugerir de forma ampla, a avaliação teórico-prática do candidato 
para o desempenho das funções para a qual concorrem. A questão em pauta (06) exigiu 
conhecimentos específicos para demonstrar tecnicamente o funcionamento de propagação 
de uma onda eletromagnética, de forma que contemplou as orientações do edital.

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  06 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1293/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

6 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES  -  2º  SGT  QPE  AGUINALDO  TEIXEIRA  DE  ASSIS  interpôs 
recurso administrativo por não concordar com a nota obtida na questão 3 da prova 
prática/teórico-prática, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 o recurso do candidato está em desacordo com o anexo 
C do edital que regula o certame, item 4. A justificativa do candidato está na folha de 
rosto junto com sua identificação, o qual deveria estar em folha avulsa.

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  06 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1294/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

7 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES - 1º SGT QPE ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA interpôs recurso 
administrativo  por  não  concordar  com  a  nota  obtida  na  questão  2  da  prova 
prática/teórico-prática, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o anexo “E” do edital elenca orientações para que o candidato possa se preparar para 
a realização da prova teórico-prática. Entretanto, a realização da referida prova por ter 
caráter teórico prático exige do candidato conhecimentos técnicos específicos prévios que 
são intrínsecos à atividade e não podem ser listados quantitativamente. A estrutura, o 
nível de exigência e o conteúdo cobrado na questão 02 da prova estão em consonância 
com o edital do certame, haja vista as orientações ao candidato não terem o objetivo de 
exaurir o conteúdo, e sim sugerir de forma ampla, a avaliação teórico-prática do candidato 
para o desempenho das funções para a qual concorrem. A questão em pauta (02) exigiu 
conhecimentos específicos para a análise e interpretação de cada componente de uma 
Rede de computadores básica de forma que contemplou as orientações do edital.

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  06 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1295 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

8 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES - 2º SGT QPE ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA interpôs recurso 
administrativo por não concordar com a nota obtida na questão 04,  letra b da prova 
prática/teórico-prática, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não foi exigido na questão em lide nada em relação as tensões de entrada, apenas 
para montar o circuito e obter uma tensão de saída de 6,0 volts. Conferindo as filmagens 
observa-se que a medida no multímetro confere com o que foi pedido para o circuito e de 
acordo com os materiais fornecidos pela comissão de aplicação, portanto julgo procedente 
o pedido do recorrente e considerar a questão como correta.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota da questão ser alterada de 
0 (zero) para 10 (dez) pontos;

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,  06 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1296 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

9 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES - 2º SGT QPE ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA interpôs recurso 
administrativo  por  não  concordar  com a  nota  obtida  na  questão  5,  letra  a  da  prova 
prática/teórico-prática, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o anexo “E” do edital elenca orientações para que o candidato possa se preparar para 
a realização da prova teórico-prática. Entretanto, a realização da referida prova por ter 
caráter teórico-prático exige do candidato conhecimentos técnicos específicos prévios que 
são intrínsecos à atividade e não podem ser listados quantitativamente. A estrutura, o 
nível de exigência e o conteúdo cobrado na questão 5a da prova, estão em consonância 
com o edital do certame, haja vista as orientações ao candidato não terem o objetivo de 
exaurir o conteúdo, e sim sugerir de forma ampla, a avaliação teórico-prática do candidato 
para o desempenho das funções para a qual concorrem. A questão em pauta (5a) exigiu 
conhecimentos específicos para efetuar um desenho do circuito de uma fonte retificadora 
de onda completa com saída de 6,0 volts, de forma que contemplou as orientações do 
edital.

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  06 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1297 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

10 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES - 2º SGT QPE ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA interpôs recurso 
administrativo  por  não  concordar  com a  nota  obtida  na  questão  5,  letra  b  da  prova 
prática/teórico-prática, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não foi exigido na questão em lide nada em relação as tensões de entrada, apenas foi 
solicitado montar o circuito corretamente, ou seja,  obter uma tensão de saída de 6,0 
volts,  conforme  o  desenho.  Conferindo  as  filmagens  observa-se  que  a  medida  no 
multímetro confere com o que foi pedido para o circuito e de acordo com os materiais 
fornecidos pela comissão de aplicação, portanto, julgo procedente o pedido do recorrente 
e considerar a questão como correta.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota da questão ser alterada de 
0 (zero) para 10 (dez) pontos.

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,  06 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1298 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

11 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES  -  2º  SGT  QPE RENATO MARTINS  RODRIGUES  interpôs  recurso 
administrativo  por  não  concordar  com a  nota  obtida  na  questão  5,  letra  b  da  prova 
prática/teórico prática e com o somatório final das notas das questões, solicitando, ao 
final, revisão da questão;

1.2   a  comissão  de  recursos,  após  análise  das  filmagens, 
verificou que com relação à questão 5, letra “b”, observa-se que a medida no multímetro 
confere com o que foi pedido (6,0 volts) para o circuito e de acordo com os materiais 
fornecidos  pela  comissão de aplicação,  portanto  é  procedente  o  pedido do  recorrente 
nesta questão;

1.2.1 com relação ao somatório de pontos, após conferência, 
verificou-se que não houve equívoco, pois foram computados os 10 pontos da montagem 
do circuito da questão 4, letra “b” conforme Ato de Resultado publicado em 21/11/11.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota da prova ser alterada de 
86 (oitenta e seis) para 96 (noventa e seis) pontos;

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,  06 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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