
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1282/11-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 MÚSICO - 2º 
SGT  QPE  RODRIGO  MEDEIROS  INÁCIO  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com a nota obtida na prova de ditado musical, solicitando, ao final, revisão da 
questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o candidato não deve ter observado que o primeiro tempo do compasso n° 02 está 
correto, conforme alegado, pois obteve pontuação no mesmo. O segundo tempo deste 
mesmo compasso é que foi considerado errado, pois o candidato colocou duas notas na 
mesma figura musical (colcheia). Em relação ao primeiro tempo do compasso n° 08, o 
candidato não observou que a nota musical correta é um si 3, conforme gabarito, e não 
um ré 4, segundo descrito em seus argumentos. Portanto, não será pontuado.

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 1283/11-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 MÚSICO - 
2º SGT QPE MARCO AURÉLIO DA CRUZ CORRÊA interpôs recurso administrativo 
por não concordar com a nota obtida na prova de ditado musical, solfejo e regência, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2   a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 
verificou que o recurso do candidato não será apreciado, pois conforme previsto no 
edital  –   “Dos  Recursos”,  item  8.3.1:  Para  os  recursos  contra  a  prova  de 
conhecimentos  e  prova  prática/teórico-prática,  para  cada  questão  deverá  ser 
apresentado  um  requerimento  de  recurso  específico.  Recursos  que  forem 
apresentados contra mais de uma questão, em um mesmo requerimento, não 
serão conhecidos.”

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 1284/11-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 MÚSICO - 1º 
SGT  QPE  ADRIANO  MARTINHO  LOPES  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com a nota obtida na prova de ditado musical, solicitando, ao final, revisão da 
questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o candidato apresentou alguns argumentos que não condizem com a proposta do 
concurso ao CHO – 2012. O edital previu que seria uma melodia inédita, ou seja, seria 
apresentado aos candidatos uma composição musical nova para servir de ditado musical. 
Em  teoria  musical,  Música  é  constituída  de  três  partes  mais  importantes:  Melodia, 
Harmonia e Ritmo.  No caso do Ditado Musical  proposto somente foram exigidas duas 
partes: a Melodia e o Ritmo, porque sem uma dessas partes a música simplesmente não 
existiria. Durante as instruções específicas para a realização da Prova Prática de Ditado 
Musical, todos os candidatos foram orientados que os tempos musicais corrigidos que não 
contivessem a melodia (altura da nota) e o ritmo (divisão rítmica) grafados corretamente 
conforme  o  gabarito,  não  seriam de  nenhuma  forma  pontuados,  mesmo  com acerto 
parcial. Portanto, não podemos desvencilhar a melodia do ritmo ou vice-versa.  O Ditado 
Musical proposto somente se tornaria correto se contivesse as duas partes musicais – 
melodia e ritmo, e não somente o ritmo como pleiteado pelo candidato.

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  1285/11-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 MÚSICO - 2º 
SGT QPE FABIANO DE OLIVEIRA BRANDÃO interpôs recurso administrativo por não 
concordar com a nota obtida na prova de ditado musical, solicitando, ao final, revisão da 
questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o candidato alega que as regras adotadas pela banca examinadora contraria a Teoria 
Musical  no  que  se  refere  a  melodia,  altura  e  ritmo  (divisão)  pois  tais  partes  são 
independentes e essenciais na música, sem uma dessas partes a música simplesmente 
não existiria. Desta forma ele solicita que todo e qualquer acerto seja considerado. O 
edital previu que seria uma melodia inédita, ou melhor, seria apresentado aos candidatos 
uma  composição  musical  nova  para  servir  de  ditado  musical.  Durante  as  instruções 
específicas para a  realização da Prova Prática de  Ditado Musical,  todos  os candidatos 
foram orientados  que  os  tempos  musicais  corrigidos  que  não  contivessem a  melodia 
(altura da nota) e o ritmo (divisão rítmica) grafados corretamente conforme o gabarito, 
não  seriam de  nenhuma forma  pontuados,  mesmo com acerto  parcial.  Portanto,  não 
podemos  desvencilhar  a  melodia  do  ritmo ou vice-versa.   O  Ditado  Musical  proposto 
somente se tornaria correto se contivesse as duas partes musicais – melodia e ritmo, e 
não qualquer uma das partes correta, como pleiteado pelo candidato.

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  1286/11-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 MÚSICO - 2º 
SGT  QPE  RODRIGO  MEDEIROS  INÁCIO  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com a nota obtida na prova de solfejo, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  em  relação  ao  compasso  de  n°  05,  primeiro  tempo,  o  candidato  pronunciou 
corretamente  a  altura  da  nota  musical  e  o  ritmo,  portanto  deverá ser  pontuado.  Em 
relação ao compasso de n° 09, primeiro tempo, o candidato não pronunciou corretamente 
as  alturas  das  três  primeiras  notas  musicais,  somente  acertou  o  ritmo,  portanto  não 
deverá ser pontuado.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota da questão 
ser alterada de 21 (vinte e um) para 22 (vinte e dois) 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 1287/11-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 MÚSICO - 1º 
SGT  QPE  ADRIANO  MARTINHO  LOPES  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com a nota obtida na prova de solfejo, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o edital  do concurso ao CHO/CSTGSP – 2012 previu que os candidatos deveriam 
entoar  uma  melodia  inédita,  pronunciando  o  nome  das  notas  musicais,  observando 
intervalos, alturas de notas, ritmo e marcando o compasso. Antes da aplicação da prova 
de solfejo os candidatos foram orientados novamente sobre esses procedimentos, onde 
deixou-se bem claro que cada tempo do compasso teria o valor de 1,0 ponto, que seria 
computado em favor do candidato referente a todo acerto, ou seja, correta entoação da 
altura das notas e do valor das figuras musicais e/ou pausas. Portanto, os erros cometidos 
pelo candidato,  em sua maioria,  foram em relação à altura das  notas musicais,  onde 
ocorreu-se  o  pronunciamento  das  entoações  dos  sons  de  forma  diferente  do  que  foi 
proposto  para  o  solfejo.  Desta  forma,  não  poderemos  computar  pontos  a  favor  do 
candidato somente por ter acertado as divisões rítmicas.

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 1299/11-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 MÚSICO - 
1º SGT QPE ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO interpôs recurso administrativo 
por não concordar com a nova aplicação da Prova Teórico-prática de Ditado Musical do 
processo seletivo ao CHO/2012, alegando que alguns candidatos se beneficiaram  com 
a nova aplicação. O recorrente também questionou o fato de alguns candidatos terem 
comparecido à prova em trajes civis, contrariando, segundo alegações do recorrente, 
o  edital  do  certame.  O  candidato  questionou  ainda  as  referências  bibliográficas 
apresentadas  no  edital  do  certame,  alegando  que  tais  referências  não  possuem 
conteúdo  sobre  ditado,  solicitando,  ao  final,  a  anulação  da  prova  prático  teórico-
prática;

1.2   a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 
verificou que: 

1.2.1 a anulação da prova Teórico-prática de Ditado Musical 
foi  realizada em consonância com o  Ato de  Convocação para nova prova Teórico-
prática do Processo Seletivo ao CHO/2012, publicado em 21 de novembro de 2011 no 
site do Centro de Recrutamento e Seleção – CRS;

1.2.2 em relação ao questionamento sobre a utilização de 
trajes civis dispõe o edital que: 

“5.1.1 A 1ª fase será constituída de prova 
de conhecimentos objetiva (prova I), de 
prova de redação (prova II)  e de prova 
prática/teórico-prática  da  especialidade 
(prova III) (…).”

“9.11 É vedado o ingresso de candidato em 
sala de prova portando arma de fogo,  sendo 
facultado,  para  as  provas  de 
conhecimentos e exames psicológicos, o 
comparecimento em trajes civis.”



A prova prático–teórico-prática do CHO/2012 está inserida na 1ª fase do processo 
seletivo, e assim, submetida à  disposição prevista no item 9.11 do edital, que faculta 
ao candidato  comparecer em trajes civis na prova de conhecimento. A denominação 
“provas de conhecimentos” prevista na 1ª fase do certame é a designação genérica da 
fase  do  certame,  estando  nela  incluídas  as  provas  de  conhecimentos  objetivos, 
redação  e  conhecimentos  específicos  (ditado  musical,  solfejo  e  regência)  para 
aprovação no certame;

 
1.2.3  as  referências  bibliográficas  citadas  no  anexo  E  do 

edital,  relativas  ao  item  3.7  do  anexo  D,  são  somente  uma  orientação  para  os 
candidatos do concurso ao CHO – CSTGSP – 2012, na especialidade – Músico. Para a 
prova de conhecimentos teóricos da 1ª parte do concurso, os candidatos poderiam 
recorrer a todas as bibliografias recomendadas no edital, bem como a qualquer outra 
relativa a teoria musical. Para a  Prova Prática de Ditado os candidatos poderiam se 
orientar através de qualquer bibliografia musical, sendo ampla e irrestrita a utilização 
de  conteúdos  teóricos  musicais,  no  que  se  refere  à  aplicação  prática  da  teoria 
estudada. No universo da música dispomos de inúmeros autores e livros com ênfase 
em ditado musical, utilizados nas diversas escolas de música e, desta forma, não seria 
salutar  direcionar  os  candidatos  para  determinada  bibliografia  musical,  porque  se 
restringiria  a  capacidade  intelectual  dos  mesmos  na  busca  a  outras  referências 
bibliográficas que mais  se adequassem aos seus estudos.  Portanto,  as referências 
bibliográficas citadas foram somente para auxiliar  os candidatos durante o período 
preparatório  ao  concurso  e  não  para  induzi-los  ou  direcioná-los  a  determinados 
autores.

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,  06 de dezembro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1300/11-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 MÚSICO - 1º 
SGT  QPE  ADRIANO  MARTINHO  LOPES  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com a nota obtida na prova prática de Regência, solicitando, ao final, revisão da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à prova prática de regência:

Entradas -  compasso  n°  36:  O  candidato  não  observou  a  entrada  que  deveria  ser 
indicada para o instrumento musical – Bombardino. (0 ponto)
Compasso n° 107: houve a observação da continuação do solo do Trombone de canto e 
fermata. (0,5 ponto).
Compasso n° 166: não foi observado o destaque para os solistas – Trompete e Trombone 
de Canto, o candidato não fez a indicação para os mesmos. (0 ponto).

Andamentos – compasso n° 48: o candidato não observou a alteração no andamento do 
compasso,  onde está  marcado  “animato”,   mantendo-se com a mesma expressão. (0 
ponto).
Compasso n° 67: não observou o solicitado “un poco piu ritenuto”,  mantendo o mesmo 
andamento. (0 ponto).
Compasso n° 121: o candidato fez a entrada, porém perdeu o andamento, ou seja, a 
marcação dos tempos, somente acertando à frente. (0 ponto).

Dinâmica – compassos n° 8/9: não observou a dinâmica deixando de fazer o crescendo. 
(0 ponto).
Compassos n° 26/27: observou a mudança de dinâmica, realizando o  crescendo.  (0,5 
ponto).
Compassos  48/49:  não  observou  a  dinâmica,  deixando  de  observar  o “animato”  e, 
principalmente, o crescendo. (0 ponto).
Compassos n° 79/80: não observou o  crescendo, mantendo a mesma dinâmica “p”. (0 
ponto).
Compassos n°105/106: não observou o crescendo e o decrescendo, mantendo a mesma 
dinâmica “p”. (0 ponto).
Compassos n° 278/279/280: neste trecho musical, a Banda de Música automaticamente 
fez a mudança de dinâmica, por o candidato não foi o responsável, porque não houve 
alterações em seus gestos, nem sequer qualquer indicação para os músicos. (0 ponto)

Corte – compasso n° 90: o candidato procedeu ao corte e ato contínuo, prosseguiu com a 



mudança de andamento. (0,5 ponto).
Compasso n°107: o candidato não realizou o corte corretamente. (0 ponto).
Compasso n° 273: o candidato realizou o corte. O que observa-se é que ao executar a 
Fermata no quarto tempo, faltou clareza em seu movimento. Quanto ao corte deverá ser 
pontuado. (0,5 ponto).

Portanto, em relação a Entradas e Domínio da Partitura receberá: 0,5 ponto.
Andamentos a pontuação permanece inalterada.
Dinâmica receberá: 0,5 ponto.
Corte receberá: 1,0 ponto.
Em sua nota final deverá ser acrescentado 2,0 (dois) pontos.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota da prova ser 
alterada de 30,2 (trinta vírgula dois) para 32,2 (trinta e dois vírgula dois) 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  1301 /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 MÚSICO - 2º 
SGT QPE FABIANO DE OLIVEIRA BRANDÃO interpôs recurso administrativo por não 
concordar com a nota obtida na prova prática de Regência, solicitando, ao final, revisão da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à prova prática de regência:

Entradas -  compasso  n°  18:  O  candidato  não  observou  a  entrada  que  deveria  ser 
indicada para o instrumento musical – Trombone de Canto. (0 ponto)
Compasso n° 166: o candidato sinaliza a entrada com atraso para os solistas – Trompete e 
Trombone de Canto, portanto não fez a indicação no tempo correto. (0 ponto).

Andamentos –  compasso  n°  121:  não  houve  clareza  nos  movimentos  de  regência, 
executados pelo candidato, o que ocasionou erro na transição do andamento do compasso 
120 para o 121 “I Tempo – All° Giusto”. (0 ponto).
Compasso  n°  256:  não  observou  o  solicitado “”animando”,  mantendo  no  mesmo 
andamento. (0 ponto).

Dinâmica –  compassos  n°  105/106:  não  observou  a  dinâmica  deixando  de  fazer  o 
crescendo e o decrescendo. (0 ponto).
Compassos n° 169: houve a observação da dinâmica, realizando o “poco ritenuto”. (0,5 
ponto).
Compassos 174/175: há uma mudança de regência nestes compassos, porém não estava 
sendo analisada. O candidato observou a dinâmica – “f” “crescendo”. (0,5 ponto).
Compassos n° 178: não observou o  crescendo, mantendo a mesma dinâmica “f” . (0 
ponto).
Compassos n° 214/215: o candidato observou corretamente a dinâmica “p” “crescendo” 
“f”. (0,5 ponto).
Compassos n° 268: o candidato realizou a dinâmica, fazendo o gesto antecipadamente no 
compasso 267, decrescendo para o piano. (0,5 ponto).

Corte –  compasso n°  90: o  candidato  procedeu ao corte,  pois  realizou claramente  a 
intenção do mesmo. (0,5 ponto).
Compasso n°107: o candidato não realizou o corte corretamente para a Banda, pois após 
parar  o  gesto  ouvimos  sons  de  contrabaixos,  instrumentos  que  deveriam  estar  em 
silêncio. (0 ponto).
Compasso  n°  273:  o  candidato  realizou  o  corte  para  todos  os  instrumentos.  O  que 



observa-se é que faltou sustentar a Fermata para o Trombone de Canto, fato que não era 
objeto de avaliação. Quanto ao corte deverá ser pontuado. (0,5 ponto).

Portanto,  em  relação  a  Entradas  e  Domínio  da  Partitura  a  pontuação  permanece 
inalterada.
Andamentos a pontuação permanece inalterada.
Dinâmica receberá: 2,0 pontos.
Corte receberá: 1,0 ponto.
Em sua nota final deverá ser acrescentado 3,0 (três) pontos.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota da prova ser 
alterada de 30 (trinta) para 33 (trinta e três) 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    1302 /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 MÚSICO - 2º SGT 
QPE RODRIGO MEDEIROS INÁCIO interpôs recurso administrativo por não concordar com a 
nota obtida na prova prática de Regência, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
quanto à prova prática de regência:

Entradas - compasso n° 18: O candidato não observou a entrada que deveria ser indicada 
para o instrumento musical – Trombone de Canto, ele direcionou seu gesto para as clarinetas e 
bombardino que têm entrada no compasso 19, que não está sendo avaliado. (0 ponto)
Compasso n° 52: o candidato sinaliza a entrada com atraso para o clarinete solista.  (0,5 
ponto).
Compasso n° 65: não houve a entrada para o trompete, conforme consta na partitura. (0 
ponto).
Compasso n° 67: não houve a entrada para o trompete, conforme consta na partitura. (0 
ponto).
Compasso n° 107: faltou por parte do candidato domínio da partitura durante a execução, ele 
para a marcação dos gestos no momento do solo, não fazendo a fermata adequadamente, 
bem como o corte fica prejudicado. (0 ponto).
Compasso n° 120: houve um bom domínio da partitura e consequentemente foi realizada a 
entrada no compasso 121. (0,5 ponto).
Compasso n° 138: o candidato utilizou o recurso de dar liberdade ao solista, demonstrando 
domínio da partitura neste trecho musical. (0,5 ponto).
Compasso n° 189: não houve domínio da melodia, faltou controle para manter o compasso 
bem destacado, devido à sustentação dos sons exigidas neste trecho musical. (0 ponto).
Compasso n° 211: o candidato conseguiu manter controle e domínio da partitura, executando 
as entradas para os diversos instrumentos musicais. (0,5 ponto).

Andamentos – compasso n° 67: não houve a alteração solicitada “un poco piu ritenuto”. (0 
ponto)
Compasso n° 72: este compasso não consta na avaliação de andamento. O candidato fez um 
ritenuto e retomou o andamento em tempo primo no compasso 73. (0 ponto).
Compasso n°108: o candidato não executa o  “animato”, mantendo o mesmo andamento. (0 
ponto)
Compassos n°138/139: o candidato dá liberdade ao solista durante sua execução, realizando o 
“rallentando” indicado.  (0,5  ponto).
Compasso n° 169: não houve a indicação exigida “poco rit.”, com diminuição da pulsação no 
compasso 169, bem como a fermata no compasso 170. (0 ponto).
Compasso n° 171: o andamento realizado foi superior ao solicitado “poco meno di prima”, ou 
seja, deveria ser menos movido que o andamento anterior. (0 ponto).



Compasso  n°  252:  não  foi  executado  o  andamento  solicitado  “poco  piu  ritenuto”  (72 
colcheias). (0 ponto)
Compasso n° 256: o candidato manteve o mesmo andamento, sendo que a orientação seria 
para realizar o “animando”. O andamento já estava comprometido, uma vez que deveria ser 
mais lento. (0 ponto).
Compasso n° 264: o candidato manteve o mesmo andamento, sendo que a orientação seria 
para realizar o “animando”. (0 ponto).

Fermatas – compasso n° 120: foi realiza a fermata como descrita. (0,5 ponto).
Compasso  n°  189:  foi  feita  a  primeira  fermata,  mas  não  foi  executada  a  segunda, 
comprometendo a boa interpretação da música. (0 ponto).
Compasso n° 273: foi realiza a fermata como descrita. (0,5 ponto).

Dinâmica – compassos n° 36: o candidato não fez a dinâmica recomendada “p”, mantendo a 
mesma postura em relação à dinâmica anterior  “f”. (0 ponto).
Compassos n° 48/49: o candidato realizou a dinâmica recomendada “crescendo”, com ênfase. 
(0,5 ponto).
Compasso n° 52:  observou a dinâmica “p”. (0,5 ponto).
Compassos n° 58/59: observou a dinâmica “p” “crescendo”. (0,5 ponto).
Compasso n° 79/80: o candidato deu a intenção da dinâmica com gesto corporal, observou a 
dinâmica “p” “crescendo” “f”. (0,5 ponto).
Compasso  n°  126/130:  o  candidato  observou  a  dinâmica  – “mf”  “crescendo”  “  ff”. (0,5 
ponto).
Corte – compasso n° 71: este compasso não faz parte da avaliação do critério corte.  (0 
ponto).

Portanto, em relação a Entradas e Domínio da Partitura a pontuação receberá: 2,0 pontos.
Andamentos receberá: 0,5 ponto.
Fermatas receberá: 1,0 ponto.
Dinâmica receberá: 2,5 pontos.
Corte a pontuação permanece inalterada.
Em sua nota final deverá ser acrescentado 6,0 (seis) pontos.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota da prova ser 
alterada de 18 (dezoito) para 24 (vinte e quatro) 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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