
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  863/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP QPE/2010 – ANA PAULA LIMA 
MARTINS  teve sua prova de redação corrigida em cumprimento à decisão judicial 
decorrente de Mandado de Segurança, após a correção, por não concordar com a 
nota obtida, interpôs recurso administrativo, solicitando revisão da prova;

1.2 a candidata deixou de observar os subitens 8.3, 8.4.2 e 
8.9 do edital que regula o certame, in verbis: 

“8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente,  devendo  ser  anexada  cópia  da 
bibliografia  pesquisada e  apresentado 
conforme modelo constante no anexo "E".

8.4.2  Para  o  recurso  contra  a  prova  de 
redação e prova prática/teórico-prática, no que 
couber,  as  razões  recursais  do  candidato 
deverão  ser  apresentadas  em folha  avulsa 
aos  seus dados de identificação,  conforme 
orientações  constantes  do  formulário  do 
anexo “E” deste edital, sob pena de não ser 
conhecido. 

8.9  Não  serão  conhecidos  os  recursos 
protocolados fora dos prazos estabelecidos 
ou que descumpram o contido nos itens 8.2 
a 8.5.”

 



1.3  a  candidata  não  anexou  cópia  da  bibliografia 
pesquisada, além de ter identificado as razões recursais não as apresentando em 
folha avulsa, conforme orientações expressas no edital do certame,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

            Belo Horizonte-MG,  08   de abril de 2011.

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