
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 303/13-DRH/CRS

     O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o EDITAL DRH/CRS n° 07 de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

  
1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG- M-7.558.484 RICARDO 
BARBOSA MACIEL  interpôs recurso solicitando a correção do gabarito oficial da prova 
objetiva, o qual não foi corrigido, haja vista ter deixado de cumprir norma do edital ao não 
marcar o tipo de prova realizado;

                                   1.2  após análise da folha de resposta do candidato verificou-se, 
que não houve marcação da questão nº 01 no gabarito;

1.3 conforme previsto no edital que regula o certame, in verbis: 

“4.11   a  inscrição  no  presente  concurso  implica  na 
aceitação  irrestrita  das  condições  estabelecidas  neste 
edital, bem como de todas as normas que o norteiam, em 
relação  as  quais  o  candidato  não  poderá  alegar 
desconhecimento.”

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

“9.3  Será  eliminado  do  processo  seletivo,  dentre 
outras situações previstas neste edital, o candidato que: 

g) deixar de atender às normas contidas no caderno 
de  provas  ou  às  demais  orientações  expedidas  pelas 
entidades executoras em todas as etapas.” 
 

                                     1.4            encontra-se  especificada as seguintes orientações 
no caderno de prova e folha de resposta do gabarito com orientações aos candidatos, 

“ATENÇÃO  ANTES  DE  INICIAR  SUA  PROVA,  VOCÊ  DEVERÁ 
ASSINALAR, NO CAMPO DESTINADO À 1ª (PRIMEIRA) QUESTÃO 
DA SUA FOLHA DE RESPOSTAS, O TIPO DE PROVA QUE ESTÁ 
FAZENDO, SOB PENA DE ANULAÇÃO”.

                                                          “1ª QUESTÃO – ESTA QUESTÃO NÃO SE REFERE À



                                                          PROVA DE CONHECIMENTOS DO CONCURSO.
                                                          VOCÊ DEVERÁ MARCAR NA FOLHA DE
                                                          RESPOSTAS, OBRIGATORIAMENTE, A
                                                          ALTERNATIVA “B” QUE CORRESPONDE AO SEU
                                                          CADERNO DE PROVAS”.  

1.5 insta salientar que o Edital possui força de lei entre as 
partes e, como tal, deve ser integralmente observado. Não é possível à Administração 
Pública  fazer  concessões  atendendo  à  interesses  particulares  em  detrimento  do 
interesse público, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade,  finalidade e razoabilidade, previstos no artigo 37 da Constituição 
Federal.

                                   1.6      de acordo com os subitens citados acima, a solicitação 
do candidato não encontra respaldo no edital.

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,  05   de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  304 /13-DRH/CRS        
            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o EDITAL DRH/CRS n° 07 de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFO/2013  –  MG-14.134.142 
ARIANNE DE CASTRO MINÉ interpôs recurso administrativo, porém enviou apenas 
a folha de rosto do recurso, não tendo anexado fotocópia da bibliografia pesquisada, 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente  e  não  especificando   o 
conteúdo solicitado, 

                                 1.2 a candidata não cumpriu o previsto no item 8.3 edital do 
certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com 
argumentação lógica  e  consistente,  devendo ser  anexada fotocópia  da bibliografia  
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo " F ".”;

1.3 insta salientar que o Edital possui força de lei entre as 
partes e, como tal, deve ser integralmente observado. Não é possível à Administração 
Pública  fazer  concessões  atendendo  à  interesses  particulares  em  detrimento  do 
interesse público, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade,  finalidade e razoabilidade, previstos no artigo 37 da Constituição 
Federal.

2 RESOLVE: 

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

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

Belo Horizonte-MG, 05  de abril de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  305 /13-DRH/CRS

        
         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o EDITAL DRH/CRS n° 07 de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFO/2013  –  RG-  12.557.278 
ALESSANDRA FERNANDES BORGES CARVALHO E  MG-  12.797.920 TEÓFILO 
TAVARES  DUCARMO  CONDÉ  interpuseram  recursos  administrativos,  por  não 
concordarem com a  pontuação  divulgada  na  internet,  solicitando  revisão  de  suas 
pontuações;

1.2 após verificação das folhas de respostas dos candidatos, 
as notas que lhes foram atribuídas conferem, conforme segue quadro abaixo:

NOME DO CANDIDATO QTDE DE 
ACERTOS

NOTA FINAL

ALESSANDRA  FERNANDES  BORGES 
CARVALHO

 28 ACERTOS 140.00

TEÓFILO TAVARES DUCARMO CONDÉ  31 ACERTOS 155.00

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 05  de abril de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 306 /13-DRH/CRS
      O  CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o EDITAL DRH/CRS n° 07 de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFO/13 – RG – MG 12342354 THIAGO 
MORAIS DE ALMEIDA LEMES  interpôs recurso administrativo, por não concordar 
com o gabarito  oficial  da  questão 38,  da prova objetiva  “A”,  solicitando,  ao final, 
anulação da questão;

1.2 o candidato não cumpriu o previsto no subitem 8.1 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.1  Caberá  recurso,  devidamente 
fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato  
a que se referir.”;

 

1.3 a divulgação do Gabarito Oficial ocorreu em 28/01/2013 
no  site  do  CRS,  contudo  o  candidato  protocolou  seu  recurso  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção em data de 28/02/2013, tornando-o intempestivo; 

1.4  insta salientar que o Edital possui força de lei entre as 
partes e, como tal, deve ser integralmente observado. Não é possível à Administração 
Pública fazer concessões atendendo à interesses particulares em detrimento do 
interesse público, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade,  finalidade e razoabilidade, previstos no artigo 37 da Constituição 
Federal.

2 RESOLVE:

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

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

         Belo Horizonte-MG,  05   de abril de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 307/13-DRH/CRS
      O  CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o EDITAL DRH/CRS n° 07 de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFO/13 – RG – MG 8138950 JOÃO 
PAULO PEREIRA DE SOUZA interpôs recurso administrativo, por não concordar com 
o gabarito oficial da questão 27, da prova objetiva “B”, solicitando, ao final, anulação 
da questão;

1.2 o candidato não cumpriu o previsto no subitem 8.1 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.1  Caberá  recurso,  devidamente 
fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato  
a que se referir.”;

 

1.3 a divulgação do Gabarito Oficial ocorreu em 28/01/2013 
no  site  do  CRS,  contudo  o  candidato  protocolou  seu  recurso  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção em data de 28/02/2013, tornando-o intempestivo; 

1.4  insta salientar que o Edital possui força de lei entre as 
partes e, como tal, deve ser integralmente observado. Não é possível à Administração 
Pública fazer concessões atendendo à interesses particulares em detrimento do 
interesse público, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade,  finalidade e razoabilidade, previstos no artigo 37 da Constituição 
Federal.

2 RESOLVE:

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

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

         Belo Horizonte-MG,  05   de abril de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  308     /13-DRH/CRS

      O  CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o EDITAL DRH/CRS n° 07 de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFO/13 – RG – MG 8138950 JOÃO 
PAULO PEREIRA DE SOUZA interpôs recurso administrativo, por não concordar com 
o gabarito oficial da questão 25, da prova objetiva “B”, solicitando, ao final, anulação 
da questão;

1.2 o candidato não cumpriu o previsto no subitem 8.1 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.1  Caberá  recurso,  devidamente 
fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato  
a que se referir.”;

 

1.3 a divulgação do Gabarito Oficial ocorreu em 28/01/2013 
no  site  do  CRS,  contudo  o  candidato  protocolou  seu  recurso  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção em data de 28/02/2013, tornando-o intempestivo; 

1.4 insta salientar que o Edital possui força de lei entre as 
partes e, como tal, deve ser integralmente observado. Não é possível à Administração 
Pública fazer concessões atendendo à interesses particulares em detrimento do 
interesse público, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade,  finalidade e razoabilidade, previstos no artigo 37 da Constituição 
Federal.

2 RESOLVE:

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

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

         Belo Horizonte-MG, 05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 318 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG-08.259.643 
ADRIANO  GONÇALVES  SANTANA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

                     1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou   que,  com relação  à  Ortografia,  as  alegações  do  (a)  candidato  (a)  são 
procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;

                                 1.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos (item 
IV),  há níveis  razoáveis  de divisão  de parágrafos,  porém os períodos apresentam 
excessos de ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

                   1.4 no quesito Propriedade Vocabular (item V), O candidato 
apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se 
com propriedade e originalidade. 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 75 para 76 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,  05 de abril de 2013.

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





Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  319 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-13.642.854 ALCIDES 
DORNELAS  DOS  SANTOS  JUNIOR  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que,  No  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos  (item  IV),  o  (a) 
candidato (a),  apresentam-se níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os 
períodos não estão totalmente em equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.3 no quesito Propriedade Vocabular (item V), O (a) candi-
dato (a), apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para      ex-
pressar-se com propriedade e originalidade, há muitos eros de Ortografia comprome-
tendo a apresentação textual;

1.4 em consonância com os aspectos acima citados, o con-
teúdo da redação do (a) candidato (a)  foi  reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

         2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  320 /13-DRH/CRS
  O  CORONEL  PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05  de  outubro  de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG – 14.304.022, ALISSON 
MURILO ROCHA DE ANDRADE, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que,  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto (item  I), o  (a)  candidato  (a)  sobre  o 
desenvolvimento da redação apresenta-se bem superficial, não ficando claro o ponto de vista 
do autor. O candidato não faz retomadas dos elementos apresentados e propostos;

1.3 no quesito  Argumentação coerente das ideias (item II), o (a) 
candidato (a) sob o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso – comum, não há um ponto de vista definido que sustente a progressão 
textual;

1.4 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item IV), o 
(a) candidato (a), na divisão dos parágrafos apresenta-se de forma razoável, não apresenta 
unidade, coerência, clareza e concisão adequados e ainda interligados através de articuladores 
sintáticos;

1.5  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V), a  propriedade 
vocabular excelente não se refere somente à ausência de erros gramaticais, mas também a 
originalidade, adequação e concisão. O texto do (a) candidato (a) não se valeu de recursos 
linguísticos para expressar-se com propriedade e originalidade;
            1.6 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do (a) candidato (a) foi  reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas 
atribuídas,  uma  vez  que  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os  aspectos  quanto  aos  itens 
supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 321  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013 –  RG-1.348.796,  ALLAN 
WILLIAN DE OLIVEIRA GOMES, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, no quesito Argumentação Coerente das Ideias e Informatividade (item 
II).  O  (a)  candidato  (a)  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade que aparece claramente no 2º parágrafo;

1.3 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item 
IV), a divisão dos parágrafos apresenta-se de forma razoável, no final do 2º e início 
do 3º parágrafo não houve equilíbrio o autor perdeu a sequência do assunto;

1.4 no quesito Propriedade Vocabular (item V),  apesar  de 
poucos  erros  gramaticais  assinalados,  verifica-se  a  impropriedade  vocabular,  há 
palavras inadequadas prejudicando a clareza e a harmonia do texto;

1.5  em consonância  com os aspectos  acima 
citados,  o conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi  reavaliado pela Comissão 
Revisora que mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos 
os aspectos quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 322/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                       1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG-  13585974  ALMIR 
ROGÉRIO DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                      1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que,  nas linhas 6 e 17: o adjunto  adverbial,  quando breve, pode dispensar a virgula 
(Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não uso da 
vírgula  para  o  adjunto  adverbial  breve  escrito  nas  linhas  pelo  candidato,  portanto  a 
Comissão Revisora defere o pedido do candidato, revertendo dois pontos à nota final do 
candidato;

                 1.3  na linha 10: o candidato alegou que foi descontado um 
ponto por erro de pontuação na linha, porém verifica-se que há erro de morfossintaxe 
pela ausência do sinal indicativo de crase na expressão “(...) está diretamente relacionado 
à ineficiência das normas (...)”, portanto a Comissão Revisora indefere o pedido nesse 
aspecto;

               1.4  na  linha  13:  a  oração  escrita  pelo  candidato  sem  a 
colocação  de  vírgula  na  linha  “(...)  tem  atribuído  ao  judiciário  e  às  polícias  a 
responsabilidade pela impunidade criminal.” Após análise, verifica-se que há necessidade 
do uso da vírgula, pois se trata de um período iniciado por uma oração deslocada que 
interfere na sequência didática, conforme explica SACCONI (2008, p. 383), portanto a 
Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;
 
              1.5 na linha 19, foi descontado um ponto por erro de pontuação 
na linha, devido o candidato ter escrito uma conjunção consecutiva sem a colocação da 
vírgula; na gramatica sugerida no Edital, Cegalla (2008; 292), verifica-se que não há a 
presença de vírgula antes da conjunção, portanto a Comissão Revisora defere o pedido 
revertendo um ponto à nota final;

1.6 no quesito Pertinência ao Tema Proposto (item I), o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema, a conclusão não retoma de forma eficaz a 
ordenação das ideias, demonstrando que o candidato não elaborou um plano de redação;

    1.7  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade (item II), o texto apresenta ideias que se limitam ao senso comum. Na 
introdução não foram apresentados os argumentos que sustentariam a tese do candidato 
os quais, também, não se definiram claramente, pois há somente a citação de alguns 
órgãos públicos que compõem o sistema persecutório brasileiro, ou seja, não se verifica a 



reflexão, o raciocínio lógico, a capacidade de análise e síntese, fatores que conferem a 
coerência ao texto;

1.8 no quesito Adequação do Uso de Articuladores (item III), o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totali-
dade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.9 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item IV), há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias  e/ou  ideias  fragmentadas.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.10 no quesito Propriedade Vocabular (item V), o texto apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou dema-
siadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.11  assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as 
notas atribuídas aos itens I, IV e VI, acrescenta 2 (dois) pontos à nota do Item II e 2 
(dois) pontos à nota do item III.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de   65 para 72 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 323 /13-DRH/CRS
  O  CORONEL  PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05  de  outubro  de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFO/2013), e

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  nº  134.254-2,  ANDRÉ 
FAGUNDES LEMOS, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, no quesito Pertinência ao tema proposto (item I) o desenvolvimento da redação embora 
demonstre  um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  não  apresenta  uma habilidade 
acima  da  média.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão textual;

1.3 no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade 
(item II),  a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para expor ideias, 
desenvolver raciocínios, encadear argumentos. O texto apresenta progressão de ideias que 
pouco fogem ao comum apresentadas no 2º parágrafo, prejudicando o texto;

1.4 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item IV), a 
divisão de parágrafos apresenta excesso de ideias fragmentadas. Os períodos não apresentam 
em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.5 no quesito Propriedade Vocabular (item V), apesar de poucos 
erros gramaticais assinalados, verifica-se a impropriedade vocabular, há palavras inadequadas 
prejudicando a clareza e a harmonia do texto;

1.6 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do (a) candidato (a) foi  reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas 
atribuídas,  uma  vez  que  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os  aspectos  quanto  aos  itens 
supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 324 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                                   1.1  a candidata ao CFO/2013 – MG –12.693.053 ANDREA 
CRISTINA  GONÇALVES  GUIMARÃES  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

                                1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que na linha 10, com relação à Pontuação, as alegações da candidata não 
são  procedentes,  emprega-se  a  vírgula  para  separar  expressões  explicativas. 
(CEGALLA 428). Desta forma, há erro de pontuação;
 
                           1.3  na linha16, com relação à Pontuação,  as alegações da 
candidata são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;
 
                           1.4 na linha 17, com relação à Pontuação,  as alegações da 
candidata são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;

                                    1.5 assim, em consonância com os aspectos acima citados, o  
conteúdo da redação da candidata foi reavaliado pela Comissão Revisora que atribui 2 
(dois) pontos de Pontuação e  mantém as notas atribuídas ao conteúdo, uma vez que 
a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   89 para 91 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  325/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                       1.1   o candidato ao CFO/2013 – MG- 12.613.250 ANTONIO 
VIEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                          1.2    a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, na linha 5, o adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a virgula (Cegalla 
2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não uso da vírgula 
para o adjunto adverbial breve escrito na linha pelo candidato, portanto a Comissão 
Revisora  defere  o  pedido  do  candidato  revertendo  dois  pontos  à  nota  final  do 
candidato;

                  1.3 na linha 5, o  candidato  não justificou  suas alegações,  haja 
vista que o sujeito na oração é composto “A possibilidade de não ser (...) e a ideia de 
que mesmo sendo responsabilizado (...)”, desta forma, não houve o emprego correto 
da regência verbal, portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa 
linha;

                1.4   na   linha 13, o candidato alegou que o sujeito na expressão 
“Pode-se citar como exemplos:” não é a palavra “exemplos”, mas sim o vem depois 
dos dois pontos, ou seja, a possibilidade (...) e a transação penal (...)”, por isso o 
verbo  deveria  vir  no  singular  “pode”,  porém  o  candidato  equivocadamente  não 
observou que, após os dois pontos, são dois sujeitos, desta forma, o verbo “poder” 
deve vir na regência verbal correta, o que não ocorreu, portanto a Comissão Revisora 
indefere o pedido alusivo a essa linha;

                  1.5 na inha 15, o candidato não justificou suas alegações, haja 
vista que a conjunção subordinada condicional empregada deve vir entre vírgulas, 
portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

                 1.6   na    linha 23, o candidato alegou haver erro de ortografia na 
linha,  em virtude  da  grafia  incorreta  em “Código  Penal”,  porém não  há  nenhum 
desconto de ponto na linha relativo a erro ortográfico, porém o desconto ocorreu na 
linha 25, visto que o substantivo “Código” foi escrito com letra minúscula; na linha 18, 
verifica-se que a palavra ”Contudo” foi grafada corretamente, desta forma, percebe-se 
a  diferença  entre  letras  maiúsculas  e  minúsculas  escrita  pelo  candidato  no texto, 
portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha.



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   66 para 68 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 326 /13-DRH/CRS
  O  CORONEL  PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05  de  outubro  de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  A  candidata  ao CFO/2013  –  RG-  11.371.684,  CÍNTIA 
ASSIS DA SILVA, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que,  na  linha  2,  Com  relação  à  Ortografia,  as  alegações  do  (a)  candidato  (a)   não  são 
procedentes, há erro idêntico quanto ao emprego do “til”. Desta forma, há erro de Ortografia. 
Portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

1.3  na  linha  9, Com  relação  à  ortografia,  as  alegações  do  (a) 
candidato (a)   não são procedentes,  pois  nãop se emprega vírgula entre  o  verbo e  seus 
complementos. (CEREJA2009: 321). Desta forma, há erro de Pontuação. Portanto, a Comissão 
Revisora indefere o pedido;

1.4 no quesito Organização adequada de parágrafos (item IV), há 
uma boa divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias. Não há 
uma totalidade de equilíbrio entre as ideias e argumentos, comprometendo a progressão e a 
articulação textual;

1.5 no quesito Propriedade Vocabular (item V), o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. 
Além disso,  o vocabulário é limitado e o uso da língua padrão não confere ao Candidato, 
propriedade e originalidade;

1.6 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do (a) candidato (a) foi  reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas 
atribuídas,  uma  vez  que  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os  aspectos  quanto  aos  itens 
supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 327 /13-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-5.879.116, CLEBER 
PAULO DA SILVA, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, no quesito Pertinência ao tema proposto (item I), o (a) candidato (a) no 
desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um projeto  claro  sobre  o  tema, 
evidencia  ingenuidade  ao  senso  comum,  não  mostrando  originalidade  para  a 
amplitude do objetivo exposto;

1.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos (item 
IV), o (a) candidato (a), apresenta níveis razoáveis de divisão dos parágrafos, porém 
nos períodos há ideias fragmentadas nas linhas 14 e 15, por exemplo. Além disso, os 
períodos não apresentam total equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.4  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 328/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG- 1342120 DADSON 
LEMOS FIAL  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas linhas 8 e 12,  com relação à Ortografia, as alegações do candidato 
são procedentes, há erro idêntico quanto ao emprego do “til”. revertendo-lhe 1(um) 
ponto à nota final da redação;

                        1.3 no quesito Adequação do uso de Articuladores (item III), 
o (a) candidato (a) as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além 
de não demonstrar propriedade no uso de recursos coesivos;

                         1.4  no quesito Organização adequada de parágrafos (item 
IV), há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam 
em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade;
                                 1.5 assim, em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
atribui 1 (um) ponto de Ortografia e  mantém as notas atribuídas ao conteúdo, uma 
vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   81 para 82 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 329/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFO/2013 – MG- 14.196.999 DAIANA 
FRANCIELE SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 12, com relação à ortografia, as alegações do (a) candidato (a) 
são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;

1.3  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  (item  II), a  candidato  (a),  denota  um  esforço  pela  autoria  e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista 
crítico,  com  um  grau  de  imprevisibilidade,  além  de  insuficiência  de  dados.  A 
progressão de ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem 
sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do (a) 
autor (a);

1.4  no quesito Organização adequada dos parágrafos (item 
IV), do (a) candidato (a),  há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os 
períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   89 para 90 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 330  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG- 14098161 DANIEL 
MALDONADO GAMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 5, o candidato não justificou o não uso da vírgula na expressão 
“nos cidadãos cumpridores das leis”, pois não se trata de um adjunto adverbial de 
breve extensão, portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

                               1.3  na linha 11, o candidato fez o uso da vírgula após a 
palavra “processados”, quando na verdade o correto é o uso do ponto e vírgula, visto 
que a oração seguinte inicia-se por uma conjunção que indica conclusão quando se 
quer ressaltar este sentido, desta forma, o correto é o uso do sinal gráfico ponto e 
vírgula, portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

                             1.4 na linha 14, o candidato justificou o uso da vírgula no 
período,  portanto  a  Comissão  Revisora  defere  o  pedido  alusivo  a  essa  linha, 
revertendo 1 (um) ponto à nota da redação;

                                   1.5 na linha 22, o candidato justificou o não uso da vírgula 
no  período,  portanto  a  Comissão  Revisora  defere  o  pedido  alusivo  a  essa  linha, 
revertendo 1 (um) ponto à nota da redação;

1.6  no quesito Argumentação coerente das ideias,  o ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do 
texto;

1.7  no  quesito  Adequação  coerente  das  ideias,  o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em 
sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de 
recursos coesivos;

1.8 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II e III do conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.



          

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   78 para 80 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,   05    de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 331 /13-DRH/CRS
 

O  CORONEL  PM DIRETOR DE  RECURSOS  HUMANOS DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão 
ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 
(CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFO/2013  –  10.591.916,  DAVIDSON 
DIAS VIEIRA SOARES, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, as linhas 11 e 12, com relação à pontuação, as alegações do (a) candidato (a) não 
são  procedentes,  pois  se  emprega  a  vírgula  parta  separar  orações  adverbiais 
desenvolvidas. (CEGALLA: 429). Desta forma, há erro de morfossintaxe, e, portanto, a 
Comissão Revisora indefere o pedido;

1.3  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II), o ponto de vista desenvolvido, apresenta ideias que se limitam 
ao  senso comum, com um alto  grau de previsibilidade e  “circularidade”  de  ideias  no 
interior do texto, expõe tangencialmente ideias com percurso previsível;

1.4 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), as 
relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes, O texto não se apresenta, 
contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar 
propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.5 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo 
da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as 
notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens 
supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 332 /13-DRH/CRS
 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – nº - 134.208-8, DIVINO 
ALEANDRO  CORDEIRO  DA  COSTA,  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 18, com relação à morfossintaxe, as alegações do (a) candidato 
(a) não são procedentes, pois não há crase diante de substantivos femininos usados 
em  sentido  geral  e  indeterminados.  (CEGALLA:  277).  Desta  forma,  há  erro  de 
morfossintaxe. Portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

1.3  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II),  o  ponto de vista  desenvolvido,  apresenta  ideias  que se 
limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com percurso previsível;

1.4 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 
o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, 
são praticamente inexistentes.  A conclusão não apresenta estreita relação com os 
argumentos trabalhados;

1.5  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  o  (a) 
candidato (a) demonstra ter bom domínio da língua, porém os erros de pontuação 
atrapalharam a harmonia, propriedade e originalidade do texto;

1.6  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.



                2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  333/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-  10.781.139, 
DOUGLAS PEREIRA MENDONÇA, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 3, Com relação à Ortografia, as alegações do (a) candidato (a) 
não são procedentes,pois  na verdade o erro é quanto ao “til”  e não a  grafia da 
palavra “Coadunação”. O “Til” sobrepõe-se às letras a e o para indicar vogal nasal. 
(CEGALLA: 80). Desta forma, há erro de ortografia, e, portanto, a Comissão Revisora 
indefere o pedido;

1.3 na linha 8, Com relação à Ortografia, as alegações do (a) 
candidato (a) não são procedentes,pois na verdade  a palavra está ilegível  causando 
prejuízo  ao  texto.  Desta  forma,  há  erro  de  ortografia,  e,  portanto,  a  Comissão 
Revisora indefere o pedido;

1.4  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  (item  I)  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma 
originalidade de enfoque para o desenvolvimento do tema;

1.5  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  (item  II),  o  (a)  candidato  (a)  denota  um esforço  pela  autoria  e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista 
crítico com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados;

1.6 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 
as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não de-
monstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.7 no quesito Organização adequada de parágrafos (item 
IV), há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam idei-
as fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilí-
brio entre concisão e complexidade;

1.8 no quesito Propriedade Vocabular (item V), o (a) candi-
dato (a) apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para ex-
pressar-se com propriedade e originalidade;

1.9 em consonância com os aspectos acima citados, o con-
teúdo da redação do (a) candidato (a)  foi  reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 



quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  334/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-142.295-5  EDNEI 
FERREIRA DE SOUZA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                 1.2.1  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 2 o erro de Ortografia assinalado  refere-se a translineação não 
se deixam vogais isoladas numa linha, na transcrição linear.(CEGALLA, 2008:37). Por 
esse motivo, o (a) candidato (a) incorreu no erro de partição de palavras em fim de 
linha. Desta forma, há erro de ortografia, e, portanto, a Comissão Revisora indefere o 
pedido;

 1.2.2 na linha 16: com relação à Morfossintaxe, as alegações 
do candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;

          1.3  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  (item  I)  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma 
originalidade de enfoque para o desenvolvimento do tema;
                             
                           1.4  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II), o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, 
mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com 
um grau de imprevisibilidade;

        1.5 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 
O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos;

     1.6 no quesito Organização adequada de parágrafos (item 
IV),  há níveis  razoáveis  de divisão  de parágrafos,  porém os períodos apresentam 
ideias  fragmentadas.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam em sua  totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade;
 

1.7  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  o  texto 
apresenta uma razoável complexidade sintática, um estilo demasiadamente simples.
          
    2 RESOLVE:



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

2.2 deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 82 para 83 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 335 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – M – 8.157.740, EMÍLIO 
OLIVEIRA PLASTER,  interpôs recurso  administrativo  por  não concordar  com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 11, com relação à pontuação, as alegações do (a) candidato (a) 
não são procedentes, pois para isolar o adjunto adverbial, quando ele é extenso, foi o 
caso  da  referida  linha.  (CEREJA:  2009:321).  Desta  forma,  há erro  de  pontuação. 
Portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

1.3  nas  linhas  14  e  15,  com  relação  à  pontuação,  as 
alegações do (a) candidato (a) não são procedentes, pois se emprega vírgula para 
separar  orações  adjetivas  explicativas.  (CEGALLA:  429).  Desta  forma,  há  erro  de 
pontuação. Portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

1.4  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  (item  I),  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque para 
o desenvolvimento do tema. Além disso,  o  texto é  confuso e mal  articulado com 
relação  ao  tema.  Caracteriza-se  por  ingenuidade  argumentativa,  circularidade 
discursiva e exposição de ideias do senso comum, sem originalidade de enfoque e 
sem evidenciar maturidade teórica do (a) autor (a), o que compromete seriamente a 
qualidade;

1.5 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 
o  texto  apresenta  pouca  progressão  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos 
linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do 
texto, além de não haver uma relação explicita entre os argumentos desenvolvidos;

1.6 no quesito Organização adequada de parágrafos (item 
IV),  há níveis  razoáveis  de divisão  de parágrafos,  porém os períodos apresentam 
ideias  fragmentadas.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam em sua  totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.7  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  O  (a) 
candidato (a) apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade;

1.8  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05   de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 336 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1   o   candidato  ao CFO/2013  –  MG-  12.654.851 
FABRÍCIO JOSÉ SILVA SANTOS  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                                1.2        a comissão de análise de recursos, após avaliação,  
verificou que, na linha 1, com relação à pontuação, as alegações do (a) candidato (a) 
não  são  procedentes,  pois  emprega-se  a  vírgula  para  separar  orações  adverbiais 
desenvolvidas. Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, a Comissão Revisora 
indefere o pedido;

1.3 na linha 7, com relação à pontuação, as alegações do (a) 
candidato  (a)  não  são  procedentes,  na referida  linha  o  (a)  candidato  (a)  não foi 
retirado nenhum ponto;
            1.4 na linha 10, com relação à pontuação,  as alegações do 
(a) candidato (a) não são procedentes, pois não se emprega vírgula antes de oração 
adverbial  consecutiva  do  tipo:  que  exprimem  uma  consequência,  um  efeito  ou 
resultado, o ponto retirado antes do “quando” está correto. A vírgula utilizada depois 
de “corrupção” pede obrigatoriamente que tenha uma vírgula antes de “acabam”, para 
separar as orações adjetivas explicativas. (SACCONI 470). Desta forma, há erro de 
pontuação;

1.5 na linha 17, com relação à Pontuação,  as alegações do 
(a)  candidato  (a)  são  procedentes,  revertendo-lhe  1  (um)  ponto  à  nota  final  da 
redação;
              1.6 na linha 23, com relação à Pontuação,  as alegações do 
(a)  candidato  (a)  são  procedentes,  revertendo-lhe  1  (um)  ponto  à  nota  final  da 
redação;

1.7  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  (item  II),  o  (a)  candidato  (a)  denota  um esforço  pela  autoria  e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista 
crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados;

1.8 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 
as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.9  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
atribui 2 (dois) pontos de Pontuação e  mantém as notas atribuídas ao conteúdo, uma 
vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens supracitados.



               2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 87 para 89 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 337 /13-DRH/CRS
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-112.154-8, 
FAUSTINO LUIZ, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade (item 
II),  O  (a)  candidato  (a)  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos (item 
IV),  o  (a)  candidato  (a),  apresenta-se  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos, 
porém  os  períodos  não  demonstram  totalmente  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade;

1.4  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  o  (a) 
candidato (a), demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da forma padrão. O texto não apresenta recursos linguísticos para 
expressar-se com propriedade e originalidade;

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 338 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-  6833684  FLÁVIO 
ALVES DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que na  linha  5,  com  relação  à  ortografia,  as  alegações  do  (a)  candidato  (a)  são 
procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação.(Míni HOUAISS 314);
              1.3 na linha 5, com relação à morfossintaxe,  as alegações do 
(a) candidato (a) são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;
                                 1.4 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III) 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explicita entre os argumentos desenvolvidos;

                      1.5 no quesito Organização adequada de parágrafos (item IV), 
há uma boa divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam ideias fragmentadas. 
Não há uma totalidade de equilíbrio  entre as ideias e argumentos,  comprometendo a 
progressão e a articulação textual;

1.6  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  o  texto 
apresenta  muitos  desvios  e  incorreções  que,  por  vezes,  comprometem  a  clareza  na 
exposição de ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão 
não confere ao (à) candidato(a) propriedade e originalidade ao seu texto;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de   64 para 66 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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 339 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – nº – 130.757-8, FLÁVIO 
CAETANO DA SILVA,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto abordado e uma 
tomada  de  posição  crítica  ao  exigindo  como:  dados,  informações,  e,  também, 
opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento 
algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem 
escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e  criatividade.  Esses 
itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto 
o esperado nível de qualidade e sustentabilidade. O ato de redigir uma dissertação 
exige de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, 
raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas;

1.3 no quesito Pertinência ao tema proposto (item I), o (a) 
candidato (a), embora demonstre um desenvolvimento da redação um projeto claro 
sobre o tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
foco central exigido;

1.4 no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade 
(item II), o (a) candidato (a), denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. Não há um desenvolvimento muito 
bem sucedido de ideias, que demonstre propriedade por parte do autor;

1.5 no quesito Propriedade Vocabular (item V), O (a) candidato (a) 
apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se 
com propriedade e originalidade. A propriedade vocabular excelente não se refere so-
mente à ausência de erros gramaticais, mas também a originalidade, adequação e 
concisão.

1.6 em consonância com os aspectos acima citados, o con-
teúdo da redação do (a) candidato (a)  foi  reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  340/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG- 12592343 GEOVANE 
GARCIA MUNIZ interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                   1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 26 o candidato incorreu no erro do uso da letra “m” da palavra 
“Minas” apresentadas no texto é minúsculo e não se destaca das demais letras. Desta 
forma, há erro de Ortografia, e, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

                          1.3 na linha 29,com relação à Ortografia,  as alegações do 
candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação.

                               
2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   86 para 87 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 341 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                                  1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG –10.315.909 GILSON 
ALVINO DE MELO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 linhas 10, 14 e 19: o adjunto adverbial, quando breve, 
pode dispensar a virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, a Comissão Revisora defere o pedido do candidato, revertendo 
seis pontos à nota final do candidato;

                                   1.2.2 linha 16, o candidato justificou o não uso da vírgula no  
período,  portanto  a  Comissão  Revisora  defere  o  pedido  alusivo  a  essa  linha, 
revertendo 1 (um) ponto à nota da redação.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 79 para 
86 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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  342  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  GUSTAVO  AMERICANO 
FREIRE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 11, com relação à Pontuação, as alegações do (a) candidato (a) 
não  procedem,  a  vírgula  é  necessária  para  separar  termos  ou  orações  que, 
deslocados, quebram uma sequência sintática ( SACCONI 510).E ainda  para separar 
orações adverbiais desenvolvidas. (CEGALLA 429). Por esse motivo, o (a) candidato 
(a)  incorreu  no  erro  do  uso  da  vírgula.  Desta  forma,  há  erro  de  pontuação,  e, 
portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

1.3  na linha 24, o O erro de Morfossintaxe assinalado uso 
da expressão “é necessário”, havendo determinação do substantivo, o adjetivo com 
ele concordará o correto seria “ necessária uma” (Sacconi, 406). Por esse motivo, o 
(a)  candidato  (a)  incorreu  no  erro  de  Concordância.  Desta  forma,  há  erro  de 
morfossintaxe, e, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

1.4  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  (item  I)  O 
desenvolvimento da redação apresenta um ponto de vista razoável  do tema, com 
informações superficiais que embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, 
não aparecem integrados no texto;

1.5  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II),  o  ponto de vista  desenvolvido,  apresenta  ideias  que se 
limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com percurso previsível;

1.6  No  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  O  (a) 
candidato (a) apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade;

1.7  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.
         

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05   de abril  de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 343/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o candidato  ao CFO/2013  –  140.041-5  JANAÍNA 
ALVES DOS SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                  1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 8, com relação à Ortografia, as alegações do (a) candidato (a), 
são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;
                   1.3  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  (item  I),  o 
desenvolvimento da redação apresenta-se bem superficial, não ficando claro o ponto 
de vista do autor. O (a) candidato (a) não faz, retomadas dos elementos apresentados 
e propostos;

1.4 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 
o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, 
são praticamente inexistentes.  A conclusão não apresenta estreita relação com os 
argumentos trabalhados;

1.5 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item 
IV), a divisão dos parágrafos apresenta-se de forma razoável, no final do 2º e início 
do 3º parágrafo não houve equilíbrio, o autor perdeu a sequência do assunto;

1.6 no quesito Propriedade Vocabular (item V),  apesar  de 
poucos  erros  gramaticais  assinalados,  verifica-se  a  impropriedade  vocabular,  há 
palavras inadequadas prejudicando a clareza e a harmonia do texto;

1.7  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
atribui 1 (um) ponto de Ortografia e  mantém as notas atribuídas ao conteúdo, uma 
vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens supracitados.

                                    2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   77 para 78 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,  05   de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 344  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-13.123.579, JOHNE 
WISCHER GONÇALVES SOARES, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 5, com relação  a pontuação, as alegações do (a) candidato 
(a), não são procedentes, O neologismo “mensalão”  surgiu em 2005 nos noticiários. 
Usam-se aspas para indicar  neologismos (SACCONI523). Desta forma, há erro de 
pontuação;

1.3 na linha 15, com relação à Pontuação, as alegações do 
(a)  candidato  (a),  não  são  procedentes,  usa-se  vírgula  para  separar  orações 
adverbiais desenvolvidas (CEGALLA 429). Desta forma, há erro de Pontuação;

1.4  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  (item  II),  o  (a)  candidato  (a),  o  ponto  de  vista  desenvolvido, 
apresenta ideias que se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade 
e “circularidade” de ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com 
percurso previsível;

1.5 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 
do (a) candidato (a), o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos 
se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, 
bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

1.6  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  o  (a) 
candidato (a) apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade;

1.7  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 345/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFO/2013  –  MG-7733669  JOSÉ 
ARTHUR FIGUEIRAS DEOLINO  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na Linha 3, de acordo com Cegalla (2008:429), não se 
emprega vírgula para separar o sujeito e o verbo da oração, quando juntos, como 
ocorre na linha; quanto ao erro de ortografia, a palavra “soluções” foi escrita com o til 
entre as letras “o” e “e”, quando na verdade deveria vir somente sobre a letra “o”, o 
que torna um erro ortográfico, portanto a Comissão Revisora indefere os pedidos do 
candidato nesses aspectos;

1.2.2 na linha 18, o candidato justificou o sinal gráfico sobre 
a palavra “públicas”, portanto a Comissão Revisora defere o pedido alusivo a essa 
linha, revertendo 1 (um) ponto à nota da redação;

1.2.3 na linha 19, a palavra “cidadão” foi escrita com o til 
entre as letras “a” e “o”, quando na verdade deveria vir somente sobre a letra “a”, o 
que torna um erro ortográfico, portanto a Comissão Revisora indefere o pedido do 
candidato nesse aspecto;

1.3 quanto ao conteúdo:

1.3.1  o texto  do  candidato  se  apresenta  obscuro, 
fragmentado, pois as ideias foram colocadas sem que se estabelecesse uma relação 
estreita entre elas através dos conectivos e retomadas do assunto. Há ideias isoladas, 
a progressão foi prejudicada exatamente pela diversidade de ideias não relacionadas. 
O texto apresenta ideias comuns, pouca criatividade e o ponto de vista apresentado 
na introdução não foi claramente desenvolvido nos parágrafos seguintes de forma que 
a conclusão também ficou prejudicada. Há um equilíbrio na divisão dos parágrafos 
embora suas ideias não estejam bem relacionadas;

1.3.2 o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unida-
des e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações 
que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elemen-
tos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se 
desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a 



outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis que 
surgem gradativamente por meio de um movimento que combina repetição e progres-
são;

1.3.3 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II e IV do conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

 2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 85 para 86 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 346/13-DRH/CRS
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

 
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  JÚNIO  TERRA  DE 
OLIVIERA, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 6, com relação à pontuação, as alegações do (a) candidato (a) 
não  são  procedentes,pois  a  palavra  está  grafada  separada  e  sua  grafia  é  junto, 
“qualquer”.  como  aparece  grafada  no  dicionàrio  escolar  da  língua  portuguesa  da 
academia brasileira de letras página1051. desta forma, há erro de ortografia;

1.3  na linha 22, com relação à pontuação,  as alegações do 
(a) candidato (a) não são procedentes, pois a palavra está grafada incorretamente a 
letra  “o”  foi  suprimida,  a  grafia  correta  é  “banalização.”  desta  forma,  há  erro  de 
ortografia;

1.4  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  (item  I)  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma 
originalidade de enfoque para o desenvolvimento do tema;

1.5  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  (item II),  O  (a)  candidato  (a)  denota  um esforço  pela  autoria  e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista 
crítico,  com um grau  de  imprevisibilidade.  A  progressão  de  ideias  pouco  foge  ao 
comum. Não há  um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias;

1.6 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 
as relações entre os fatos e ideias  são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.7 no quesito Organização adequada de parágrafos (item 
IV), há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam 
em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.8  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  O  (a) 
candidato (a) apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade;

1.9  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 347/13-DRH/CRS
 
  O  CORONEL  PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05  de  outubro  de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-13.828.536,  LEANDRO 
RODRIGUES SILVA,  interpôs recurso administrativo  por  não  concordar  com sua nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que,  na  linha  4,  com  relação  à  pontuação,  as  alegações  do  (a)  candidato  (a)  não  são 
procedentes,pois  emprega-se  a  vírgula  para  separar  orações  adverbiais  desenvolvidas. 
(CEGALLA:429). Desta forma, há erro de morfossintaxe;

1.3  na  linha  6,  com relação  à  pontuação,  as  alegações  do  (a) 
candidato  (a)  não  são  procedentes,pois  emprega-se  a  vírgula  para  separar  conjunções 
pospositivas. (CEGALLA: 429). Desta forma, há erro de morfossintaxe;

1.4  na  linha  7,  com relação  à  pontuação,  as  alegações  do  (a) 
candidato (a) não são procedentes,pois emprega-se a vírgula para separar orações adverbiais 
desenvolvidas. (CEGALLA: 429). Desta forma, há erro de morfossintaxe;

1.5 na linha 18, com relação à pontuação, as alegações do (a) 
candidato  (a)  não  são  procedentes,  pois  se  emprega  a  vírgula  para  separar  termos  que 
exercem  a  mesma  função  sintática.  (CEREJA:  2009:320).  Desta  forma,  há  erro  de 
morfossintaxe.

1.6 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do (a) candidato (a) foi  reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas 
atribuídas,  uma  vez  que  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os  aspectos  quanto  aos  itens 
supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 348/13-DRH/CRS
 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  12.35.745, 
LEONARDO VIEIRA SOUTO, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto abordado e uma 
tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, informações, ideias e, 
também, opiniões. O texto do (a) candidato (a) não apresenta amadurecimento no 
assunto tratado, não tem potencial argumentativo, há muita repetição de palavras, 
comprometendo a progressão textual. Não apresenta senso crítico e criatividade;

1.3  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05   de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 349/13-DRH/CRS
 

 O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão ao 
Curso  de  Formação  de  Oficiais  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2013 
(CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-11.588.818, LUCAS TADEU 
DE SÁ PINTO, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que,   na linha 3, o erro de Pontuação assinalado procede usa-se vírgula para separar certas 
conjunções adversativas (SACCONI, 509). Por esse motivo, o candidato incorreu no erro. Desta 
forma, há erro de Ortografia, e, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido.

1.3  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  (item  I)  o 
desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um projeto  claro  de  desenvolvimento  do 
tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade 
para o desenvolvimento do tema;

1.4 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III),  o 
candidato, sugerem que as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O 
texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.5 no quesito Organização adequada de parágrafos (item IV), o 
candidato apresenta níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não são em 
sua totalidade, equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.6  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

1.7 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas atribuídas, 
uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 350/13-DRH/CRS
 

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão ao 
Curso  de  Formação  de  Oficiais  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2013 
(CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – 134.400-1 MAIRON CESAR DO 
NASCIMENTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade (item II), o candidato, 
sob o ponto de vista desenvolvido não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas, 
deixando o texto com sérios problemas de articulação de conteúdo em todos os níveis na 
amarração dos argumentos à tese central;

1.2.1 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), o 
candidato apresentou as relações entre os fatos e as ideias implícitas, mas pertinentes. O 
texto, contudo, não está bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar 
propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Os recursos coesivos dividem-se em 
duas classes: Coordenativos e Subordinativos, que ligam as orações, e estabelecem a conexão, 
para que o texto tenha um fluxo lógico e contínuo, devendo o autor saber utilizar os conectivos 
conforme o sentido de todo o texto;

1.2.2  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  o  candidato, 
neste  quesito  demonstrou  A  propriedade  vocabular  excelente  não  se  refere  somente  à 
ausência  de  erros  gramaticais,  mas  também  a  originalidade,  adequação  e  concisão.  O 
vocabulário é muito limitado comprometendo a clareza na exposição das ideias;

1.2.3 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo 
da  redação  do  candidato  foi  reavaliado  pela  Comissão  Revisora  que  mantém  as  notas 
atribuídas,  uma  vez  que  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os  aspectos  quanto  aos  itens 
supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 351/13-DRH/CRS
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão 
ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 
(CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-10.396.007, MARCELO 
GILIARD DE JESUS SILVA, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo, no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade 
(item II), o, candidato sob o ponto de vista desenvolvido, apresenta ideias que se limitam 
ao  senso comum, com um alto  grau de previsibilidade e  “circularidade”  de  ideias  no 
interior do texto, expõe tangencialmente um percurso previsível. Assim como dispõe os 2º 
e 3º parágrafos;

1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), o 
candidato, há no texto pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos.  As  necessárias ancoragens,  que estabelecem a coesão textual,  são 
praticamente inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos 
trabalhados.  Os  recursos  coesivos  dividem-se  em  duas  classes:  Coordenativos  e 
Subordinativos, que ligam as orações, e estabelecem a conexão, para que o texto tenha 
um fluxo  lógico  e  contínuo,  devendo  o  autor  saber  utilizar  os  conectivos  conforme o 
sentido de todo o texto;

1.4 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo 
da redação do candidato foi  reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas 
atribuídas, uma vez que a avaliação foi  justa sob todos os aspectos quanto aos itens 
supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 352/13-DRH/CRS
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão 
ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 
(CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MARCELO LEONARDO ALBINO 
DA CONCEIÇÃO DA SILVA, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                       1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, para o desenvolvimento do tema não se verifica uma reflexão hábil, pois no 1º parágrafo 
foi apresentado um único ponto de vista a serem desenvolvidos, os argumentos não aparecem. 
O 2º parágrafo  apresenta  obviedades  e  caracteriza-se  por  circularidade.  As  ideias  não  se 
relacionam,  os  articuladores  utilizados  são  ineficazes.  Não  havendo  a  devida  progressão 
textual, prejudicando a coesão e coerência textual;

1.3 a propriedade vocabular  excelente  não se refere somente à 
ausência de erros gramaticais, mas também à originalidade, adequação e concisão. O texto do 
candidato  apresenta  razoável  correção  gramatical,  contudo;  não  se  valeu  de  recursos 
linguísticos para expressar-se com propriedade e originalidade, pois há repetição de termos, 
preciosismos, falta de objetividade, por fim, não se define uma autonomia do texto;

1.4  o  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas linguísticas específicas;

1.5 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do (a) candidato (a) foi  reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas 
atribuídas,  uma  vez  que  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os  aspectos  quanto  aos  itens 
supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 353/13-DRH/CRS
   

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – GO – 02.491, MARCOS 
HENRIQUE BORGES OLIVEIRA, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  à  parte  gramatical  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e  
apresentado  conforme  modelo  constante  no  anexo 
"E".”

1.2.2 no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II), o ponto de vista não é claro, pois o (a) candidato (a) limita-
se na lançar ideias soltas sem relação entre si, além da ausência de defesa de um 
ponto de vista crítico e maduro. O texto apresenta problemas sérios de articulação de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores (item 
III), o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, 
são praticamente inexistentes.  A conclusão não apresenta estreita relação com os 
argumentos trabalhados;

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos (item 
IV),  há níveis  razoáveis  de divisão  de parágrafos,  porém os períodos apresentam 
ideias  fragmentadas.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam em sua  totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

 
1.2.5  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item V),  o  texto 

apresenta muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na 



exposição de ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua 
padrão não confere ao (a) candidato (a) propriedade e originalidade;

1.2.6  em consonância  com os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 05, 19, 25 e 
28, por falta de amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 354/13-DRH/CRS
     

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  12.279.283, 
MATEUS DIAS CAMPOS, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 17, o candidato grafou corretamente o verbo empregado na 
linha, portanto a Comissão Revisora defere o pedido alusivo a essa linha, revertendo 1 
(um) ponto à nota da redação;

1.3  na linha 18,  o candidato  não justificou o não uso da 
vírgula na expressão “que proporciona fuga (...)”,  visto que não se trata de uma 
oração restritiva, mas sim de explicativa, desta forma, há necessidade do emprego da 
vírgula (Cegalla 2008:428), portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a 
essa linha;

1.4  na linha 27,  o candidato  não justificou o não uso da 
vírgula no período, em que a vírgula indica que a palavra ou expressão que a segue 
“(...) no sorriso de nossas crianças e casos de criminalidade (...)”, depois do "e", é 
sujeito de outra oração, distinto do da oração anterior, portanto a Comissão Revisora 
indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.5 na linha 28, o candidato não justificou suas alegações, 
haja vista que o ponto descontado refere-se à morfossintaxe, pois a oração foi escrita 
sem haver uma estruturação, portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo 
a essa linha;

1.6 no quesito Argumentação coerente das ideias, o ponto de 
vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do 
texto;

1.7  no  quesito  Adequação  coerente  das  ideias,  o  texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em 
sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de 
recursos coesivos;

1.8 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II e III do conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 74 para 75 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 355 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1   o   candidato  ao CFO/2013  –  MG-  13.064.165 
MAURÍCIO  GABRIEL  LIMA  JÚNIOR  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;
                                1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas Linhas 2, 9, 10 e 21, o candidato não justificou suas alegações, pois 
as palavras assinaladas como erros ortográficos não foram grafadas corretamente, 
portanto a Comissão Revisora indefere os pedidos alusivos a essas linhas;

1.3 na linha 17, o candidato não justificou suas alegações, 
pois a palavra escrita na linha, considerada como erro ortográfico, está indecifrável, 
portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.4  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto, 
o desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, 
sem mostrar  uma originalidade de  enfoque  e/ou  uma habilidade  acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.5  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias,  o 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma 
criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.6  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores,  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.7 no quesito Propriedade vocabular, o candidato demonstra 
ter muito bom domínio da língua, embora possa apresentar problemas de acentuação 
e/ou  ortografia,  por  exemplo.  Em  geral,  apresenta  correção,  e  os  desvios  não 
dificultam a compreensão. Apresenta precisão vocabular e propriedade de registro;
 

1.8  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas aos itens I, II e III, concede 2 (dois) pontos à nota do item V.



              2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 83 para 85 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, 05  de abril de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 356 /13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-10.078.290, NILTON 
DIAS DA SILVA FILHO, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, no quesito Pertinência ao tema proposto (item I), o (a) candidato (a), 
sobre  o  desenvolvimento  da redação  apresenta  um ponto  de  vista  razoável,  com 
informações superficiais que embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, 
não aparecem integrados no texto;

1.3  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II),  o  (a)  candidato  (a)  sob o ponto de vista  desenvolvido, 
apresenta ideias que se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade 
e “circularidade” de ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com 
percurso previsível;

1.4  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  o  (a) 
candidato (a) apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade;

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 357 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                      1.1  o  candidato  ao CFO/2013  -  PAULO  FERREIRA  DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                       1.2    a  comissão  de  análise  de recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 5, com relação à Pontuação, as alegações do candidato não são 
procedentes,pois emprega-se a vírgula para separar orações adverbiais desenvolvidas. 
(CEGALLA:  429). Desta  forma,  há  erro  de  pontuação,  e,  portanto,  a  Comissão 
Revisora indefere o pedido;

                 1.3 na linha 15, com relação à Morfossintaxe, as alegações 
do (a) candidato (a) são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da 
redação;

         1.4 na linha 18, com relação à Pontuação, as alegações do 
(a)  candidato  (a)  não  são  procedentes,  pois  se  emprega  a  vírgula  para  separar 
orações  adverbiais  desenvolvidas.  (CEGALLA:  429).  Desta  forma,  há  erro  de 
pontuação. Portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido; 

             1.5 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 
as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

               1.6 no quesito Organização adequada de parágrafos (item 
IV),  há níveis  razoáveis  de divisão  de parágrafos,  porém os períodos apresentam 
ideias  fragmentadas.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam em sua  totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

        1.7  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  O  (a) 
candidato (a) demonstra ter domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão 
no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;
                   

2 RESOLVE:

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



2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   89 para 90 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  358/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato ao CFO/2013 – MG- 12.413.970 PEDRO 
PAULO SILVA GUERRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                                1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 2: Com relação à pontuação, as alegações do (a) candidato (a) 
não  são  procedentes,pois  emprega-se  a  vírgula  para  separar  orações  adverbiais 
desenvolvidas. (CEGALLA 429). Desta forma, há erro de pontuação;

1.3 na linha 14: Com relação à pontuação,  as alegações do 
(a)  candidato  (a)  não  são  procedentes,  pois  se  emprega  o  ponto  e  vírgula:  nas 
orações  sindéticas  adversativas  e  conclusivas,  quando  apresentarem  a  conjunção 
deslocada. (CEREJA 2009: 323) Não é o caso da pontuação utilizada na referida linha. 
Desta forma, há erro de pontuação;

1.4  nas  linhas  18  e  19,  com  relação  à  pontuação,  as 
alegações do (a) candidato (a) não são procedentes, pois se emprega a vírgula por 
ser uma oração subordinada adjetiva explicativa que deve ser separada por vírgula da 
oração principal. (CEREJA 2009: 322). Desta forma, há erro de pontuação;

1.5 na Linha 19, com relação à morfossintaxe, as alegações 
do (a) candidato (a) são procedentes, revertendo-lhe 1(um) ponto à nota final da 
redação;

1.6  nas  linhas  23  e  24,  com  relação  à  pontuação,  as 
alegações do (a) candidato (a) não são procedentes, pois se emprega a vírgula por 
ser uma oração subordinada adjetiva explicativa que deve ser separada por vírgula da 
oração principal. (CEREJA 2009: 322). Desta forma, há erro de pontuação;

1.7  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II), o ponto de vista não é claro, pois o (a) candidato(a) limita-
se a lançar ideias soltas sem relação entre si, além da ausência defesa de um ponto 
de vista critico e maduro. O texto apresenta problemas sérios de articulação de 
conteúdo em todos os níveis de amarração dos argumentos à tese central;

1.8 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 



O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos linguísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver 
uma relação explicita entre os argumentos desenvolvidos;

1.9  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato(a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
atribui 1 (um)  ponto de morfossintaxe e  mantém as notas atribuídas ao conteúdo, 
uma  vez  que  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os  aspectos  quanto  aos  itens 
supracitados.

               2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 50 para 51 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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  359/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  PIRRONY  LUIZ  DA 
COSTA PEREIRA, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que,  na linha 28, com, relação à Ortografia,  as alegações do (a) candidato 
(a),  não são procedentes, a letra está ilegível,  prejudicando a progressão textual. 
Desta forma, há erro de Ortografia;

1.3 no quesito Pertinência ao tema proposto (item I), o (a) 
candidato (a), o desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, 
sem mostrar uma originalidade de enfoque para o desenvolvimento do tema;

1.4  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  (item  II),  o  (a)  candidato  (a),  o  ponto  de  vista  desenvolvido, 
apresenta ideias que se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade 
e “circularidade” de ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com 
percurso previsível;

1.5 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 
o  (a)  candidato  (a),  o  texto  não  se  apresenta  bem estruturado  e  coeso  em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.6 no quesito Organização adequada de parágrafos (item 
IV),  o  (a)  candidato  (a),  há níveis  razoáveis  da divisão  de  parágrafos,  porém os 
períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.7  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  o  (a) 
candidato  (a),  o  texto  apresenta  uma razoável  complexidade  sintática,  um estilo 
demasiadamente  prolixo.  O (a)  candidato (a)  apresenta  pouca precisão  vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.8  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 



mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  360/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

             1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFO/2013  –  MG  –  14.943.080 
PRISCILA CRISTINA ZULANETTI ALBERTI interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

                  1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que,

                                1.2.1  na  linha  2  e  6,  a  candidata  não  justificou  suas 
alegações, pois as palavras assinaladas como erros ortográficos não foram grafadas 
corretamente,  portanto  a  Comissão  Revisora  indefere  os  pedidos  alusivos  a  essas 
linhas;

                   1.2.2  na  linha  6,  a  candidata  contesta  a  colocação  de 
colchetes no período “(...) que não se amoldam (...) vilões da punição penal.”, porém 
a colocação de colchetes pelo corretor tem a finalidade apenas de mostrar à candidata 
o  erro  morfossintático  encontrado,  e  não  modificar  o  que  já  havia  sido  escrito, 
portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

                                1.2.3 na linha 27, a candidata escreveu o verbo “contribuirá” na  
linha  sem ter  grafado  a  letra  “r”  corretamente,  é  perceptível  que  letra  “R”  está 
maiúscula  antes  da  letra  “a”,  suas  alegações  não  foram  justificadas,  portanto  a 
Comissão Revisora indefere os pedidos alusivos a essas linhas;

                                    1.3 quanto ao conteúdo:

                            1.3.1 o texto do candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista 
crítico,  com um grau de imprevisibilidade. As relações entre os fatos e ideias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e 
coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso 
não lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e 
originalidade;

                        1.3.2  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 



elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após  a  outra,  apresentando  uma  sequência  de  dados  não  contraditórios  e 
relacionáveis que surgem gradativamente por meio de um movimento que combina 
repetição e progressão;

1.3.3 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com 
os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III, IV e IV do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do 
candidato.

  2 RESOLVE:

  2.1 conhecer  do recurso,  posto que estão 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,  05 de abril de 2013.

  

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 361/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

    1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato ao CFO/2013 – MG- 14171490 RAFAEL 
COTA VERÍSSIMO DE CARVALHO interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que,  o candidato deixou de anexar bibliografia pesquisada para sustentar 
suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  
bibliografia  pesquisada  e   apresentado  conforme 
modelo constante no anexo "E" do Edital DRH/CRS n.  
07/12, de 05Out12” e, em relação ao conteúdo, não é 
consistente.

2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  362 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1   o   candidato  ao CFO/2013  –  RG-  001347475 
RENATO SODRÉ CUNHA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 3, trata-se de erro de translineação, pois a 
primeira vogal da palavra “atrai” não pode se apresentar isolada no final da linha, 
portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.2.2  em relação às linhas 10, 19, 22 e 25 os pedidos 
não serão conhecidos, pois a fundamentação apresentada não é lógica e/ou 
consistente;

1.2.3 em relação ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto,  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias,  o 
ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao 
senso-comum, com um alto  grau de  previsibilidade e  “circularidade”  de  ideias  no 
interior do texto;

1.2.3.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores,  o 
texto  apresenta  pouca  progressão e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos;

1.2.3.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos, há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;



1.2.3.5 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de 
Redação  do  candidato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III e IV do conteúdo, uma 
vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido 
do candidato.

 2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 10, 19, 22 e 
25, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer dos pedidos quantos aos demais itens, posto 
que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

                Belo Horizonte-MG,  05   de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  363/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

                                                                       
                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG- 13964422 RICARDO 
RIBEIRO BOTH interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que,  na linha  13, com  relação  à  Ortografia,  as  alegações  do  candidato  não  são 
sustentáveis, mas a grafia está correta o “til” sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar 
vogal nasal (CEGALLA 80) revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;
                1.3  na  linha  24,  com relação  à  Ortografia,  as  alegações  do 
candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;
               

1.4  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II), o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas 
não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de ideias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor;

                       
 1.5 no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), 

as  relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar 
propriedade e diversificação no uso de coesivos.
                              

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de   86 para 88 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 364/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  Nº  –  130.285-0, 
RICARDO SILVA LOPES, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, no quesito Pertinência ao tema proposto (item I), o (a) candidato (a) 
apresenta-se desenvolvimento da redação bem superficial, não ficando claro o ponto 
de vista  do  autor.  O candidato  não faz  retomadas dos elementos  apresentados e 
propostos;

1.3 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item 
IV), o (a) candidato (a) apresenta-se a divisão dos parágrafos de forma razoável, no 
final do 2º e início do 3º parágrafo não houve equilíbrio, uma vez que o autor perdeu 
a sequência do assunto;

1.4  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  o  (a) 
candidato  (a)  apesar  de  poucos  erros  gramaticais  assinalados,  verifica-se  a 
impropriedade  vocabular,  há  palavras  inadequadas  prejudicando  a  clareza  e  a 
harmonia do texto;

1.5  a  Comissão  Revisora  indefere  o  pedido  do  candidato 
mantendo as notas atribuídas aos itens: I, II, IV e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  365  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-12.259.845, 
RODRIGO DONIZETE DOS REIS, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 11, com relação à morfossintaxe, as alegações do (a) candidato 
(a), não são procedentes, O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas. Na linha 11 houve 
realmente um problema de Estruturação do período. Não há que se falar em dupla 
penalidade. Desta forma, há erro de Morfossintaxe, e, portanto, a Comissão Revisora 
indefere o pedido;

1.3  na linha 19, com relação à Pontuação,  as alegações do 
(a)  candidato (a),  não são procedentes,  não se emprega vírgula antes de oração 
adverbial consecutiva que exprime uma consequência, um efeito ou resultado. Desta 
forma, há erro de Morfossintaxe, e, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

1.4  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  (item  II),  o  (a)  candidato  (a),  o  ponto  de  vista  desenvolvido, 
apresenta ideias que se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade 
e “circularidade” de ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com 
percurso previsível. Como se destaca, nos 2º e 3º parágrafos não estabelecendo uma 
relação lógica entre os períodos;

1.5 no quesito Adequação do uso de articuladores (III),  o 
texto  não  apresenta  um  ponto  de  vista  e  argumentos  a  serem  desenvolvidos, 
prejudicando a progressão textual. O 2º parágrafo caracteriza-se pela obscuridade e 
circularidade de ideias. Há ideias fragmentadas e ausência de argumentação lógica;

1.6  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  O  (a) 
candidato (a), apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade;

1.7  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 



mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 366 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFO/2013 – RG-8.470.521, RODRIGO 
MEIRA GUEDES,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que,  no quesito  Pertinência  ao tema proposto  (item I),  O texto  do  (a)  candidato  (a) 
observa-se um ponto de vista definido na introdução no 1º parágrafo, porém não foram 
desenvolvidos nos 2º e 3º parágrafos, demonstrando pouca habilidade para desenvolver o 
tema. A conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados;

1.3  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  (item  II),  o  (a)  candidato  (a),  sob  o  ponto  de  vista  desenvolvido, 
apresenta ideias que se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e 
“circularidade” de ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com percurso 
previsível. Fica claro no 4º parágrafo;

1.4 no quesito Organização adequada de parágrafos (item IV), 
o (a) candidato (a), sob o aspecto do texto, apresenta 6 parágrafos que possuem níveis 
razoáveis de divisão , porém os períodos não estão em sua totalidade, equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.5 no quesito Propriedade Vocabular (item V), O (a) candidato 
(a) apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se 
com propriedade e originalidade;

1.6 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo 
da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as 
notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens 
supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  367 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG –757.845 RONALDO 
DA SILVEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 6, com relação à ortografia, as alegações do (a) candidato (a) 
são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;

1.3 na linha 6, com relação à Morfossintaxe, as alegações 
do (a) candidato (a)não são procedentes, pois o  2º parágrafo não tem coerência 
textual, falta estruturação lógico –semântica de um texto. (CEREJA 2009:44). Desta 
forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

                                   1.4 l inha 23, com relação à ortografia, as alegações do (a) 
candidato (a) não são procedentes, pois se emprega a vírgula para separar orações 
adverbiais  reduzidas.(CEGALLA:  428). Desta  forma,  há  erro  de  morfossintaxe. 
Portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido.

                                                                     
2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   83 para 84 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 368 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-  11.325.575, 
RONALDO VIANA GOTSCHALG,  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, o texto do candidato se apresenta fragmentado, pois as ideias foram 
colocadas  sem que  se  estabelecesse  uma relação  estreita  entre  elas  através  dos 
conectivos  e  retomadas  do  assunto.  O  texto  apresenta  ideias  comuns,  pouca 
criatividade  e  o  ponto  de  vista  apresentado  na  introdução  não  foi  claramente 
desenvolvido  nos  parágrafos  seguintes  de  forma  que  a  conclusão  também  ficou 
prejudicada. Um texto com o emprego da linguagem formal é fator determinante para 
se obter maior clareza na exposição de um ponto de vista, em que a estrutura deve 
ser bem definida e a escrita deve respeitar a norma culta, porém observa-se ao longo 
o texto do candidato figuras de linguagem “(...) chocado.”, escrito no parágrafo da 
linha 15;  (...)  como a que estamos vendo (...).,  parágrafo da linha 27,  em que 
deveria ser utilizada com valor argumentativo, como um instrumento a mais para a 
defesa de uma determinada ideia, o que não ocorreu. O sentido das palavras e a 
ordem direta das orações deve prevalecer. A coerência das ideias e a utilização de 
elementos coesivos, em especial das conjunções que explicitam as relações entre as 
ideias expostas, não se apresentam bem estruturados, com coesão em sua totalidade;

1.3 o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e 
partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos 
centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se 
desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a 
outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis que 
surgem  gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.4  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens I, II, III, IV e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 369 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFO/2013  –  RG-12.603.673, 
RUBIANE ALVES RODRIGUES,  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  a  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e  
apresentado  conforme  modelo  constante  no  anexo 
"E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto (item I) o 
desenvolvimento da redação embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade de uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II),  o  ponto de vista  desenvolvido,  apresenta  ideias  que se 
limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com percurso previsível;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores (item 
III), as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.4  no  quesito  Propriedade  vocabular  (item V),  o  (a) 
candidato  (a)  demonstra  ter  bom domínio da língua,  embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.2.5 em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 



mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 04, 08 e 13 
por falta de amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG, 05 de abril de 2013.

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



  
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  370 /13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-12.805.011 SAMUEL 
PEREIRA MOURA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  a  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e  
apresentado  conforme  modelo  constante  no  anexo 
"E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou  que,  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  (item  I)  do  candidato,  o 
desenvolvimento da redação, se dá apenas com uso superficial de informações sem 
demonstrar habilidade para ao desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II),  do  candidato o ponto de vista desenvolvido não é claro 
ideias soltas foram lançadas. O texto apresenta problemas sérios de articulação de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores (item 
III), do candidato, o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos 
se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, 
bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos.  As  necessárias  ancoragens,  que 
estabelecem  a  coesão  textual,  são  praticamente  inexistentes.  A  conclusão  não 
apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados;

1.2.2.4  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos 
(item IV), do (a) candidato (a) há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os 



períodos apresentam ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam 
em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade Vocabular (item V), do (a) 
candidato  (a), o  texto  apresenta  muitos  desvios  e  incorreções  que,  por  vezes, 
comprometem a clareza na exposição de ideias. Além disso, o vocabulário é muito 
limitado e o uso da língua padrão não confere ao (a) candidato (a) propriedade e 
originalidade;

1.2.2.6 em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto à linha 06, por falta de 
amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 371  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-13.317.107 
SANDOVAL MOREIRA PACHECO interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 3, o erro de Pontuação assinalado procede usa-se vírgula para 
separar o adjunto adverbial, quando a ele se quer dar ênfase (Sacconi, 507). Por esse 
motivo, o (a) candidato (a) incorreu no erro. Desta forma, há erro de pontuação, e, 
portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

1.3  na linha 9, o erro de Pontuação assinalado procede usa-
se vírgula para separar orações adverbiais desenvolvidas (CEGALLA, 429). Por esse 
motivo, o (a) candidato (a) incorreu no erro. Desta forma, há erro de Pontuação, e, 
portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

1.4  na linha 19,   o  erro de Pontuação assinalado procede 
usa-se vírgula  para separar orações explicativas (CEGALLA, 428). Por esse motivo, o 
(a) candidato (a) incorreu no erro. Desta forma, há erro de pontuação, e, portanto, a 
Comissão Revisora indefere o pedido;

1.5  na linha 23,  o erro de pontuação assinalado procede 
usa-se vírgula para indicar a omissão de uma palavra ( geralmente verbo). (SACCONI, 
513). Por esse motivo, o (a) candidato (a) incorreu no erro. Desta forma, há erro de 
pontuação, e, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido.

1.6  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

         
2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril  de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 372  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-15.613.788, SHIRLEY 
GRAZIELY MOTA BRANDÃO, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que na linha 9, o erro de morfossintaxe assinalado na redação diz  respeito à repetição da 
palavra “continuar”. o candidato escreveu na linha: “(...) continuarem em liberdade e em 
continuidade delitiva.”; a repetição de palavras denota vocabulário escasso. A Comissão 
Revisora verificou que essa palavra foi escrita próxima uma da outra e repetida na linha 
11, porém a clareza do texto ocorreria melhor se ocorresse a substituição da palavra por 
outro termo de igual valor semântico. Portanto, as alegações não procedem, conforme 
Cegalla (2008:621), mantido o desconto do ponto;

1.3 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, no quesito Argumentação coerente das ideias, o candidato denota um esforço pela 
autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de 
vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao 
comum;

1.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos, há níveis 
razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam  totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.5 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II e IV do conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  373/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – M- 7179307 SILVÉRIO 
CAVALCANTE DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que,  nas  linhas  2  e  6,  com relação   a  Ortografia,  as  alegações  do  (a) 
candidato (a) são procedentes, realmente houve erro idêntico, revertendo-lhe 1 (um) 
ponto à nota final da redação;

1.3 na linha 3, com relação à Pontuação, as alegações do (a) 
candidato (a) são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação 
( CEGALLA 429);

1.4  nas  linhas  2  e  3,  com  relação   a  Morfossintaxe,  as 
alegações do (a) candidato (a) são procedentes, por haver erro idêntico, revertendo-
lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação;

1.5 na linha 9, com relação  a Morfossintaxe, as alegações 
do (a) candidato (a) são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da 
redação;

1.6 na linha 16, com relação à Morfossintaxe, as alegações 
do (a) candidato (a) não procedem. Usam-se aspas antes e depois de uma citação 
textual,  expressões  ou  conceitos  que  se  deseja  pôr  em  evidência;  palavras 
estrangeiras, gírias, títulos de livros revistas, jornais. O (a) candidato (a) incorreu no 
erro do uso de aspas. Desta forma, há erro de Morfossintaxe, e, portanto, a Comissão 
Revisora indefere o pedido, (CEGALLA 434) devendo a nota ser mantida;

1.7 na linha 18, com relação à Morfossintaxe, as alegações 
do (a) candidato (a) são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da 
redação;

1.8 no quesito Pertinência ao tema proposto (item I), o (a) 
candidato (a), sob o aspecto do desenvolvimento da redação, embora demonstre um 
projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao 
senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque para o desenvolvimento do 
tema;



1.9  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II),  o (a) candidato (a),  sob o ponto de vista desenvolvido, 
apresenta ideias que se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade 
e “circularidade” de ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com 
percurso previsível;

1.10 no quesito  Adequação do uso de articuladores  (item 
III),  o  (a)  candidato  (a),  apresenta  um texto  com pouca progressão  e  o  uso  de 
recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada.  A redação não se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. As necessárias 
ancoragens,  que  estabelecem a  coesão  textual,  são  praticamente  inexistentes.  A 
conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados;

1.11 no quesito Organização adequada de parágrafos (item 
IV), o (a) candidato (a), apresenta níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém 
os  períodos  demonstram  ideias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  se 
apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.12  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  O  (a) 
candidato (a) apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade;
         

1.13  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
atribui 1 (um) ponto de Ortografia; 1(um) ponto de Pontuação;  4(quatro) pontos de 
Morfossintaxe e  mantém as notas atribuídas ao conteúdo, uma vez que a avaliação 
foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens supracitados.

                                     2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 70 para 76 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,    05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 374 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  14.761.921, 
THIAGO DHAER CAMPOS SILVA, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, no quesito Adequação do uso de articuladores (item III), o texto não se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade no uso de recursos coesivos;

1.3 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item 
IV), Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém no 3º parágrafo apresenta 
excesso  de  ideias.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam total  equilíbrio  entre 
concisão e complexidade;

1.4  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 375 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – Nº – 82.202.293, TIAGO 
HENRIQUE FESCINA,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que,  na  linha  do  Título,  a  Comissão  revisora  detectou  que  há  erro  de 
morfossintaxe na linha, portanto, indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.3  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  (item  I),  o 
desenvolvimento da redação, se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso  comum,  sem  demonstrar  uma  habilidade  acima  da  média  para  o 
desenvolvimento  do  tema.  Essas  informações,  embora  pertinentes  para  o 
desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. O tema é 
preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista;

1.4  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade (item II),  o  ponto de vista  desenvolvido,  apresenta  ideias  que se 
limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com percurso previsível;

1.5 no quesito Organização adequada de parágrafos (item 
IV),  há níveis  razoáveis  de divisão  de parágrafos,  porém os períodos apresentam 
ideias  fragmentadas.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam em sua  totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.6  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  O  (a) 
candidato (a) apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade;

1.7  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 376  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1   o   candidato  ao CFO/2013  –  MG-  12.624.540 
THIAGO MARTINS DE FREITAS  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                               1.2   a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 11 com relação à morfossintaxe, as alegações do (a) candidato 
(a) são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;

           1.3  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  (item  II), o  (a)  candidato  (a), o  ponto  de  vista  desenvolvido, 
apresenta ideias que se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade 
e “circularidade” de ideias no interior do texto, expõe tangencialmente ideias com 
percurso previsível nos 2º e 3º parágrafos em que nenhuma ideia concreta é definida;

            1.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos  (item 
IV), o  (a)  candidato  (a),  há níveis  razoáveis  de  divisão  de parágrafos,  porém os 
períodos apresentam excessos de ideias fragmentadas como no 3º parágrafo. Além 
disso,  os  períodos  não  apresentam em sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade, como acontece nas linhas: 17,18 e 19;

             1.5  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V), O  (a) 
candidato (a) apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade;

       1.6  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
atribui 1 (um) ponto de Morfossintaxe e  mantém as notas atribuídas ao conteúdo, 
uma  vez  que  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os  aspectos  quanto  aos  itens 
supracitados.

               2 RESOLVE:

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

2.2 deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 



alterada de 79 para 80 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,   05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  377 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o candidato ao CFO/2013 – MG- 12.434.960 THIAGO 
TEIXEIRA NUNES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, na linha 2,  com relação à Morfossintaxe, as alegações do (a) candidato (a) são 
procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;

1.3 na linha 10, com relação à Pontuação, as alegações do (a) 
candidato (a) não  são procedentes,  usa-se a vírgula para separar orações adverbiais 
desenvolvidas  (CEGALLA  429). Desta  forma,  há  erro  de  pontuação,  e,  portanto,  a 
Comissão Revisora indefere o pedido;

1.4 na linha 29, com relação à pontuação, as alegações do (a) 
candidato (a) não são procedentes, usa-se ponto final para fechar o período e na referida 
linha o texto tem continuidade ao assunto tratado (CEGALLA 431). Desta forma, há erro 
de pontuação, e, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido;

1.5 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo 
da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que atribui 1 (um) 
ponto de Morfossintaxe, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 91 para 92 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  378/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                      1.1 o candidato ao CFO/2013 – M-7.591.425 WEMERSON 
TRINDADE DE MENDONÇA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                          1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 5, com relação à grafia  da palavra “países”, as alegações do 
(a)  candidato  (a)  são  procedentes,  revertendo-lhe  1  (um) pontos  à  nota  final  da 
redação;

                  1.3  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  (item I)  as 
alegações do (a) candidato (a) são procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota 
final da redação;

                1.4  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  (item  II),  o  (a)  candidato  (a)  denota  um esforço  pela  autoria  e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista 
crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados;

                     1.5 no quesito adequação do uso de articuladores (item III), 
as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta, contudo, não apresenta diversificação no uso de recursos coesivos;

                    1.6  no quesito Organização adequada de parágrafos ( item 
IV), o texto possui 6 parágrafos apresentando níveis razoáveis de divisão, porém os 
períodos  não  se  apresentam  em  sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade;

           1.7  no  quesito  Propriedade  Vocabular  (item  V),  O  (a) 
candidato  (a)  demonstra  ter  bom domínio da língua,  embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade;

                1.8  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
atribui 1 (um) ponto de ortografia e 2 (dois) pontos à nota do item I. E mantém as 
notas atribuídas nos itens II,III,IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os 
aspectos quanto aos itens supracitados.



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de  87 para 90 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 381 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFO/2013 – RG-14.042.743  ANGELINA 
APARECIDA OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que,  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto,  o  desenvolvimento  da  redação  se  dá 
apenas  com  uso  superficial  de  informações  de  senso  comum,  sem  demonstrar  uma 
habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.3 no quesito Adequação do Uso de Articuladores, verifica-se a 
ausência  de  termos  anafóricos  que  permitiriam  a  relação  entre  as  partes  do  texto, 
ausência de articulador conclusivo no último parágrafo, ou seja, não é possível perceber a 
progressão textual que permite a harmonia, o entendimento das ideias do autor de forma 
clara e gradativa;

1.4 no quesito Propriedade vocabular, o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

         
1.5 desta forma, em consonância com os aspectos supracitados 

e de acordo com Cegalla (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos  itens  de  Conteúdo,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os 
aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril  de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 382 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-13.017.193 
ANTONIO  CARLOS  DE  MELO  JÚNIOR  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 

verificou que:

1.2.1  quanto  à  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e  
apresentado  conforme  modelo  constante  no  anexo 
"E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias,  o 
ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao 
senso-comum, com um alto  grau de  previsibilidade e  “circularidade”  de  ideias  no 
interior do texto;

1.2.2.2 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos, 
há níveis  razoáveis  de  divisão  de parágrafos,  porém os períodos não apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.3 em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens II e IV.
         2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 07, 19 e 21, 
por falta de amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 05 de abril  de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  383  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-12.072.738, 
BERNARDO  ARTUR  WENCESLAU  MOREIRA  NAVARRO,  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  à  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e  
apresentado  conforme  modelo  constante  no  anexo 
"E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a comissão de analise de recursos, após avaliação, 
verificou que, no quesito Pertinência ao tema proposto, o desenvolvimento da redação 
se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias,  o 
ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao 
senso-comum, com um alto  grau de  previsibilidade e  “circularidade”  de  ideias  no 
interior do texto;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores, 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, 
que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além 
de não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos; 

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos, há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;



1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular, O texto apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.2.6 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com 
os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do 
candidato.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto a linha 13, por falta de 
amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso,  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG,   05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   384/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                                   1.1 o  candidato  ao CFO/2013 – MG –11.050.229 BRUNO 
SIMÕES PIMENTA FERREIRA  interpôs recurso  administrativo  por  não  concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                               1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que,  na  linha  1,  o  candidato  justificou  sua  alegação  de  que  a  palavra 
“ascendência”  foi  grafada  corretamente,  portanto  a  Comissão  Revisora  defere  o 
pedido alusivo a essa linha revertendo 1 (um) ponto à nota da redação;

                            1.3 nas linhas 5, 9 e 23,  o candidato não justificou suas 
alegações, pois as palavras assinaladas como erros ortográficos não foram grafadas 
corretamente,  portanto  a  Comissão  Revisora  indefere  os  pedidos  alusivos  a  essas 
linhas;
                     1.4 o texto do candidato se apresenta obscuro, fragmentado, 
pois as ideias foram colocadas sem que se estabelecesse uma relação estreita entre 
elas através dos conectivos e retomadas do assunto. Há ideias isoladas, a progressão 
foi  prejudicada  exatamente  pela  diversidade  de  ideias  não  relacionadas.  O  texto 
apresenta  ideias  comuns,  pouca  criatividade  e  o  ponto  de  vista  apresentado  na 
introdução não foi claramente desenvolvido nos parágrafos seguintes de forma que a 
conclusão  também ficou  prejudicada.  Há  um equilíbrio  na  divisão  dos  parágrafos 
embora  suas  ideias  não  estejam  bem  relacionadas  e  o  vocabulário  utilizado  é 
razoável, sem variedade e com pouca propriedade;

                            1.5  o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades  
e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos 
centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se de-
senvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a ou-
tra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que sur-
gem gradativamente por meio de um movimento que combina repetição e progres-
são;
                               

1.6 assim, em consonância com os aspectos acima citados, 
o  conteúdo  da  redação  do  candidato  foi  reavaliado  pela  Comissão  Revisora  que 
mantém as notas atribuídas aos itens I, II e III e acrescenta 2 (dois) pontos à nota do 
Item IV e 2 (dois) pontos à nota do item V.



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   67 para 72 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, 05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 385 /13-DRH/CRS
  O  CORONEL  PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05  de  outubro  de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – Nº – 125.436-6, CLESIANO DE 
OLIVEIRA MARTINS,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto,  o desenvolvimento  da  redação,  embora 
demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e 
proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade 
acima da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o  desenvolvimento  do 
tema;

1.3 no quesito Argumentação coerente das ideias, o ponto de vista 
desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-comum, com um 
alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.4  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores,  o  texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular,  o  texto  apresenta  uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem  utilizar  a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.6 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas atribuídas, 
uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens I, II, III e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  386 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  1.404.185, 
CLOBERT LEMOS BATISTA, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que, na  linha  17,  o  verbo  “fazer”  foi  grafado  incorretamente,  pois  é 
perceptível que a presença de um aparente sinal gráfico de interrogação “?” colocado 
junto com o verbo “faz?-lo”, não há a grafia da letra “e” escrita com acento circunflexo 
na linha, desta forma, a Comissão Revisora indefere o pedido do candidato nesse 
aspecto;

1.3 no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores,  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.4  no  quesito  Organização  adequada  dos  parágrafos,  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.5 no quesito Propriedade vocabular, o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.6 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens III, IV e V do conteúdo, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   387 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013 –  Nº  –  107.681-9,  CLÓVIS  RODRIGUES 
FILHO, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  a  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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 fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado 
conforme modelo constante no anexo “E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que, o candidato descumpriu o disposto no subitem 8.3, do item 8 do Edital, 
pois  não anexou a bibliografia  pesquisada para justificar  suas alegações quanto à 
correção gramatical;

1.2.2.2  no  texto  do  candidato  há  ideias  isoladas,  a 
progressão foi prejudicada exatamente pela diversidade de ideias não relacionadas. O 
texto apresenta ideias comuns, pouca criatividade e o ponto de vista apresentado na 
introdução não foi claramente desenvolvido nos parágrafos seguintes de forma que a 
conclusão  também  ficou  prejudicada.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação de conteúdo em todos os níveis  na amarração dos argumentos à tese 
central.  Apresenta  pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos 
linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do 
texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. 
Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos 
de  ideias  e/ou  ideias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam 
totalmente  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade;  o  vocabulário  utilizado  é 
razoável, sem variedade e com pouca propriedade e originalidade;

1.2.2.3  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 



elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após  a  outra,  apresentando  uma  sequência  de  dados  não  contraditórios  e 
relacionáveis que surgem gradativamente por meio de um movimento que combina 
repetição e progressão;

1.2.2.4 a Comissão Revisora indefere o pedido do candidato 
mantendo as notas atribuídas aos itens supracitados

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 15, 24 e 25, 
por falta de amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  388 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFO/2013  –  RG-12.424.921 
CRISTIANE APARECIDA DO NASCIMENTO LOPES interpôs recurso administrativo 
por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na Linha 14 não foi descontado nenhum ponto na linha, o candidato não 
observou a  errata  na  linha 28  escrita  pelo  responsável  pela  correção,  portanto  a 
Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.3   no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias,  o 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma 
criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.4  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores,  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;         

1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular,  o  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

 
1.6 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 

candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II, III e IV do conteúdo, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril  de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 389/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG–14416686 
CRISTIANO FERREIRA PINTO COELHO  interpôs recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas  linhas 5, 9,18, 21 e 25: o candidato justificou suas alegações 
anexando a bibliografia pesquisada, portanto a Comissão Revisora defere os pedidos 
alusivos a essas linhas, revertendo 5 (cinco) pontos à nota da redação;

                                  1.3 na linha 19: o adjunto adverbial apresentado no período 
em questão está deslocado, interferindo na sequência sintática e por isso deve ser 
colocado entre vírgulas, com a finalidade de esclarecer o sentido da frase e afastar 
qualquer  ambiguidade,  conforme  cita  CEGALLA  (2008,  p.428)  e  SACCONI  (2008, 
p.388), portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   69 para 74 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  390 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                                  1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG –11.294.035 DANIEL 
BORGES DA CUNHA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que,  o texto apresentou o ponto de vista do candidato na introdução junto 
aos argumentos que foram desenvolvidos de forma razoável nos 2º e 3º parágrafos, 
culminando na conclusão pertinente que retomou a tese e apresentou uma solução 
para o problema situado. Não há desvios do tema, as ideias estão bem relacionadas e 
retomadas através dos conectivos. Há propriedade vocabular e correção gramatical 
que permitem uma fácil compreensão do texto. A nota 6 (seis) atribuída ao item II 
procede, pois se verifica que embora não haja contradições e boa argumentação, o 
texto apresenta um percurso previsível e constata obviedades;

                           1.3 assim, em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
a nota atribuída ao item II e acrescenta 2 ( dois) pontos ao item I; 2 (dois) pontos ao 
item IV e 4( quatro) pontos ao item V, totalizando 8 (oito) pontos revertidos à nota 
final da redação.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   84 para 92 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, 05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 391/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  11.441.127, 
DANIEL  RODRIGUES  DE  MESQUITA,  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que, no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto  (item  I),  para  o 
desenvolvimento do tema não se verifica uma reflexão hábil entre os dois planos a) 
impunidade e b) práticas criminosas no Brasil. O candidato limitou-se a apresentar 
uma  exposição  sobre  alguns  órgãos  públicos  que  estão  inseridos  no  sistema 
persecutório  brasileiro,  não  demonstrando  de  forma clara  o  ponto  de  vista  a  ser 
desenvolvido  e  ainda,  no  último  parágrafo,  destinado  à  conclusão,  cita  que  a 
“impunidade  se  apresenta  por  inúmeras  facetas.”,  contudo,  essa  questão  não  foi 
apresentada antes, no desenvolvimento, ou seja, a conclusão não retoma de forma 
eficaz a ordenação das ideias, demonstrando que o candidato não elaborou um plano 
de redação;

1.3  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade (item II), o texto apresenta ideias que se limitam ao senso comum. 
Na introdução não foram apresentados os argumentos que sustentariam a tese do 
candidato os quais, também, não se definiram claramente, pois há somente a citação 
de alguns órgãos públicos que compõem o sistema persecutório brasileiro, ou seja, 
não se  verifica  a  reflexão,  o  raciocínio  lógico,  a  capacidade de  análise  e  síntese, 
fatores que conferem a coerência ao texto;

1.4 no quesito Adequação do Uso de Articuladores (item III), 
não se estabeleceu relações lógicas entre os períodos, utilizando-se dos conectivos 
adequados  que  retomariam  as  ideias  anteriores,  ou  seja,  como  os  parágrafos 
apresentam ideias fragmentadas, não se verifica a coesão entre as etapas que geraria 
a textualidade;

1.5 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item 
IV), os parágrafos apresentam ideias fragmentadas, não relacionadas entre si através 
dos  conectivos  que  retomariam o  assunto  e  possibilitam a  progressão  textual.  O 
último parágrafo, por exemplo, não apresenta uma conclusão coerente e pertinente ao 
raciocínio  apresentado,  exatamente  porque  o  candidato  inseriu  ideias  novas  nos 
parágrafos sem tecer uma estreita relação entre elas;

1.6 no quesito Propriedade Vocabular (item V), a propriedade 



vocabular  excelente  não se  refere  somente  à  ausência  de  erros  gramaticais,  mas 
também  à  originalidade,  adequação  e  concisão.  O  texto  do  candidato  apresenta 
correção gramatical, contudo; não se valeu de recursos lingüísticos para expressar-se 
com propriedade e originalidade, a exemplo dos conectivos. Verifica-se também que a 
autonomia  do  texto  foi  prejudicada,  pois  o  leitor  tem  certa  dificuldade  para 
compreender o raciocínio do autor do texto devido à fragmentação de ideias.

1.7  a  Comissão  Revisora  indefere  o  pedido  do  candidato 
mantendo as notas atribuídas aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  392 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFO/2013  –  RG–264.148.253, 
DANIELLA DE OLIVEIRA NUNES, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  à  parte  gramatical,  a  candidata  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e  
apresentado  conforme  modelo  constante  no  anexo 
"E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito adequação do uso dos articuladores, as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.2  no  quesito  Propriedade  vocabular,  a  candidata 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.2.3 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
da candidata e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com 
os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens III e V do conteúdo, uma vez que se 
trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos,  indeferindo  o  pedido  do 
candidata.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 02, 03 e 17, 
por falta de amparo legal;



2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  393 /13-DRH/CRS
  O  CORONEL PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05  de  outubro  de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais,  para o ano de 
2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-11.651.920  DAVI 
NASCIMENTO DIMAS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, nas linha 24 e 25, o candidato não justificou suas alegações, pois as palavras assinaladas 
como  erros  ortográficos  não  foram grafadas  corretamente,  portanto  a  Comissão  Revisora 
indefere os pedidos alusivos a essas linhas;

1.3  no quesito Argumentação Coerente das Ideias, o ponto de 
vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-comum, 
com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.4  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores,  o  texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;         

1.5 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos, há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

 
1.6  no  quesito  Propriedade  vocabular,  o  texto  apresenta  uma 

razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem  utilizar  a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril  de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  394 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1  CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – Nº – 137.055-0, DIOGO 
FONSECA OLIVEIRA,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na linha 3,  houve rasura prejudicando a leitura  das 
palavras, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido do candidato alusivo a essa 
linha;

1.2.2  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto, 
o desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, 
sem mostrar  uma originalidade de  enfoque  e/ou  uma habilidade  acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias,  o 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma 
criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.4  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores,  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.5 no quesito Organização adequada dos parágrafos, há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.6  no  quesito  Propriedade  vocabular,  o  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.7 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 



mantém as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V do conteúdo, uma vez que se 
trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos,  indeferindo  o  pedido  do 
candidato.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 395 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  12.093.470, 
DJALMA DE OLIVEIRA RIBEIRO, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, as diversas falhas verificadas no texto do candidato não permitem uma 
análise individual dos quesitos do conteúdo, pois, há uma relação estreita entre esses. 
De modo geral, o texto não apresenta um ponto de vista a ser desenvolvido através 
de  argumentos  que  também  não  foram  apresentados  na  introdução.  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Há demasiada incorreção 
gramatical que prejudicou a leitura, a clareza e a compreensão do texto. Verificam-se 
palavras repetidas, impropriedade vocabular, confusão de ideias, falta de progressão 
textual, enfim, se trata de um texto fragmentado, sem plano de redação, incoerente e 
sem  autonomia.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas;

1.3  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens I e II.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 396 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  12.007.192, 
EDUARDO  FELIX  ALVES  COELHO,  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que, no  texto  do  candidato  verifica-se  que  o  ponto  de  vista  não  foi 
apresentado de maneira clara no parágrafo inicial e por isso há comprometimento da 
argumentação  nos  parágrafos  seguintes.  As  ideias  apresentadas  são  comuns  e 
também se apresentam fragmentadas sem clara relação entre si. A falta de pontuação 
adequada (emprego da vírgula), a exemplo do 1º parágrafo dificulta a leitura e a 
compreensão  do  leitor,  também,  há  repetição  de  termos  (fácil  observar/comum 
observar/geram/gerando) e construção de períodos de forma inadequada, como por 
exemplo  “a  impunidade trata-se”. Os pronomes “destes”  e  “este”,  linhas 10 e 29 
respectivamente, foram empregados incorretamente. A conclusão não apresenta uma 
solução convincente, pelo contrário, é vaga e repetitiva;

1.3  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  397 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG – 8.480.043, ÉLIO 
BARBOSA COSTA FILHO,  interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, o primeiro parágrafo, destinado à introdução, não apresenta o ponto de 
vista do candidato de forma clara o qual deveria ser desenvolvido nos parágrafos 
seguintes através dos argumentos (dissertação-argumentativa), inclusive, há frases 
soltas e desnecessárias, como por exemplo,  “Realmente é natural que a sociedade 
espere  e  cobre  que  o  Estado  puna  exemplarmente  todos  aqueles  que venham a  
praticar crimes.” Verifica-se, também, pouca relação entre os parágrafos, que, apesar 
de não fugirem ao tema, não se ligam de forma eficiente aos anteriores, através de 
conectivos adequados, conferindo a progressão textual, e, por isso, fere a coerência 
retirando a autonomia do texto, pois a leitura e o entendimento das ideias tornam-se 
difíceis ao leitor. O vocabulário empregado é simples, com poucas ocorrências de erros 
gramaticais,  contudo;  verifica-se  que o candidato  citou períodos na 1ª  pessoa do 
plural (linha 9) e após, citou outros períodos na 3ª pessoa do singular (linhas 14, 23 e 
28),  inclusive com repetição de verbos (deve-se),  não se valendo o candidato  de 
recursos lingüísticos para expressar com propriedade e originalidade;

1.3  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05   de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   398/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato ao CFO/2013 – MG- 5.300.000 ELMO 
LAMOIA DE MORAES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  o  candidato  não  apresentou  fundamentação  com 
argumentação lógica e consistente para sustentar suas alegações, conforme previsto 
no subitem 8.3 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada e   apresentado  conforme 
modelo constante no anexo "E" do Edital DRH/CRS n. 07/12, de 05Out12”.

2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  399 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata ao CFO/2013 – RG- 138.400-7 ETHIENE 
SCHNEIDEREIT DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 o candidato  deixou de anexar  bibliografia  pesquisada 
para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  
bibliografia  pesquisada  e   apresentado  conforme 
modelo constante no anexo "E" do Edital DRH/CRS 
n. 07/12, de 05Out12” e, em relação ao conteúdo, 
não é consistente.

2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  400 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

                                 1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG  –14.309.158 
EVANDRO FLÁVIO LISBOA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                                1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas linhas 8 e 10, a letra “s” é grafada pelo candidato de forma irregular 
em  todo  o  texto,  tratando-se  de  erro  ortográfico  idêntico,  portanto  a  Comissão 
Revisora delibera que somente 1 (um) ponto será descontado e o ponto da linha 10 
será revertido à nota da redação;

                              1.3 quanto ao conteúdo, as diversas falhas verificadas no 
texto do candidato não permitem uma análise individual dos quesitos do conteúdo, 
pois, há uma relação estreita entre esses. Na introdução do texto do candidato não se 
define um ponto de vista adequado e pertinente a ser desenvolvido, do contrário, há 
diversas ideias lançadas,  sem muita relação entre si  e ainda retomadas de forma 
inadequada através do conectivo “além disso”. A textualidade foi prejudicada pela falta 
de  clareza,  autonomia  e  utilização  de  vocabulário  impróprio.  Há  parágrafos  com 
excesso  de  ideias  que  também  pouco  se  relacionam  e  muitos  articuladores  mal 
empregados. Há dificuldade para a leitura e entendimento do texto, repleto de ideias 
fragmentadas, com falhas na progressão, enfim, não se visualiza a textualidade, pois 
o texto se apresenta obscuro, impreciso e com acentuado preciosismo;

                 1.4 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas;

                      1.5  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens I ao V.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 



alterada de   79 para 80 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 401 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG-10.767.101 
FABRÍCIO  ALEXANDER  LUÍS  LIMA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

                               1.2   a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 15, pelo contexto contido na linha, que o substantivo “polícias” 
foi grafado corretamente pelo candidato, em que faz referência a polícia em geral, e 
não  a  um  policial,  portanto  a  Comissão  Revisora  defere  o  pedido  do  candidato 
revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.3  nas linhas 17 e 26, o adjunto adverbial, quando breve, 
pode dispensar a virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, a Comissão Revisora defere o pedido do candidato, revertendo 
dois pontos à nota final do candidato.
               

 2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido devendo a nota ser alterada de 83 para 
86 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  402/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  10.436.215, 
FABRÍCO AMBAR,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas linhas 4 e 7, o sinal gráfico não foi devidamente colocado sobre as 
letras “a” e “o” das palavras “atuação”, linha 4, “ocasiões”, linha 7, desta forma, há 
erro  ortográfico  nas  linhas,  portanto,  a  Comissão  Revisora  indefere  o  pedido  do 
candidato nesse aspecto;

1.3  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias,  o 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma 
criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.4  no  quesito  Organização  Adequada  dos  Parágrafos  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.5 o quesito Propriedade vocabular, o candidato demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.6 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II, IV e V do conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  403 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                                  1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG –10546302 FAGNER 
HERMINDO MEDEIROS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                                 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que na linha 7, o candidato não justificou a utilização de vírgula antes da preposição 
“com”, pois se trata de palavra que tem a função de ligar dois termos estabelecendo 
uma relação entre eles, conforme cita CEGALLA (2008, p. 268), portanto a Comissão 
Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

                                     1.3 nas linhas 12, 14 e 21, o candidato não justificou o não  
uso da vírgula intercalando a expressão “na maioria dos casos”, e “de alguma forma”, 
pois  conforme  CEGALLA  (2008,  p.  428)  utiliza-se  a  vírgula  para  separar  certas 
expressões explicativas, portanto a Comissão Revisora indefere os pedidos alusivos a 
essas linhas;

                               1.4 na linha 27, o candidato não fundamentou corretamente 
sobre o não uso da vírgula após a palavra “Brasil”. Após análise, verifica-se que há 
necessidade do uso da vírgula, pois se trata de um período iniciado por uma oração 
deslocada que interfere na seqüência didática, conforme explica SACCONI (2008, p. 
383), portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha.
- No quesito Argumentação Coerente das Ideias e Informatividade (item II), verifica-
se que se trata de um texto bem desenvolvido, coerente, com ponto de vista definido, 
argumentos  e  síntese,  contudo;  as  ideias  são  comuns,  seguindo  uma  linha  de 
raciocínio previsível, com pouca criatividade e informatividade;

                       1.5 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item 
IV):  os  parágrafos  apresentam equilíbrio,  sem comprometimento  da  progressão  e 
articulação textuais. Há retomada do assunto tratado, estabelecendo um elo entre as 
ideias que também estão bem relacionadas ao tema proposto;

                   1.6  portanto,  a  Comissão  Revisora  defere  o  pedido  do 
candidato revertendo 2 (dois) pontos ao item II e 2 (dois) pontos ao item IV.



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   71 para 75 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 404  /13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG – 15.299.422, FELIPE 
VITTIG GHIRALDELLI,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas linhas 13 e 27, o candidato não justificou suas alegações uma vez 
que os erros assinalados não se tratam de erro ortográfico idêntico e sim, de erros 
morfossintáticos em relação ao uso de crase, portanto a Comissão Revisora indefere 
os pedidos alusivos a essas linhas;

1.3 na  linha 20: o candidato não justificou suas alegações 
uma vez que grafou corretamente o acento gráfico (til)  que indica a vogal  nasal, 
portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.4  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade (item II), o ponto de vista apresentado na introdução que é a questão 
dos recursos para que os agentes encarregados de aplicação da lei possam exercer as 
funções  de  forma  eficiente  não  foi  desenvolvido  nos  parágrafos  seguintes,  sendo 
somente  retomado  no  último  parágrafo  9  conclusão),  dessa  forma  o  texto  não 
apresenta progressão pertinente que lhe conferiria a coerência e a informatividade;

1.4.1 o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade  de  quem  escreve  em  organizar  idéias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso 
crítico e criatividade;

1.5 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item 
IV), os parágrafos apresentam ideias fragmentadas, não relacionadas entre si através 
dos  conectivos  que  retomariam o  assunto  e  possibilitam a  progressão  textual.  O 
último parágrafo, por exemplo, não apresenta uma conclusão coerente e pertinente ao 
raciocínio  apresentado,  exatamente  porque  o  candidato  inseriu  ideias  novas  nos 
parágrafos sem tecer uma estreita relação entre elas;



1.6  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 405 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  68.193.532, 
FILIPE ZEMUNER BERZOTTI,  interpôs recurso  administrativo  por  não  concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  à  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e  
apresentado  conforme  modelo  constante  no  anexo 
"E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  na  introdução  foi  citada  a  imprensa  como 
propagadora  da  impunidade,  no  entanto,  essa  ideia  não  foi  desenvolvida  nos 
parágrafos seguintes, ou seja, uma ideia totalmente isolada no texto. Os parágrafos 
apresentados não estabelecem estreita relação entre si e com o próprio ponto de vista 
que foi  apresentado na introdução (atribuição da criminalidade à  impunidade).  As 
ideias  fragmentadas  prejudicam a compreensão  do texto  e  observa-se  também a 
ausência de articuladores que possibilitem a coesão textual,  e daí, não se alcança 
também a coerência textual;

1.2.2.2 em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 08 e 25, por 
falta de amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 



estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  406 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                               1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG–13.018.615 
FERNANDO VIEIRA MAXIMO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que,  nas  linhas  8,  22,  25  e  26,  o  candidato  justificou  suas  alegações 
anexando a bibliografia pesquisada, portanto a Comissão Revisora defere os pedidos 
alusivos a essas linhas, revertendo 5 (cinco) pontos à nota da redação;

                                   1.3 na linha 9, o candidato não justificou suas alegações, pois 
a  inserção da vírgula  antes  da conjunção “e”  na última oração possibilitaria  mais 
clareza,  embora os  sujeitos  sejam os mesmos,  conforme orienta  CEGALLA (2008, 
p.428): “No entanto, o que mais causa impacto na opinião pública é a impunidade dos 
agentes  que  passam  por  todos  procedimentos  policiais  e  judiciários  e  não  são  
apenados ou são de forma insuficiente”,  portanto a Comissão Revisora indefere o 
pedido alusivo a essa linha;

                            1.4  nas  linhas  15  e  16,  o  candidato  não  justificou  suas 
alegações, pois a expressão “em conjunto” se apresenta deslocada e portanto, quebra 
uma  seqüência  sintática,  conforme  cita  SACCONI  (2008,  p.388),  e  a  Comissão 
Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 84 para 89 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 407 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1. CONSIDERANDO QUE: 

   1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG  –  11.509.450 
GABRIEL GIBSON DE ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que, na linha 1 não há erro ortográfico na palavra “convívio”,  acentuada 
corretamente, portanto defere o pedido, revertendo 1 (um) ponto.

    
    2 RESOLVE:

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

2.2  deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 84 
para 85 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 408 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013   –  4.420.383,  SSPPA, 
GUSTAVO BRITO DA CUNHA,  interpôs recurso administrativo por  não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que, o  texto  apresenta  ideias  que  se  limitam  ao  senso  comum, 
fragmentadas, a exemplo do 2º parágrafo, também bastante confuso. Em todo o texto 
não se verifica a presença de articuladores que possibilitariam a progressão textual. 
Há  pouca  informação,  expressões  desnecessárias  (a  cada  dia  que  passa),  frases 
“prontas”  (mais  refém do medo e à  mercê  da violência  que assola  a  sociedade), 
conotação (barco à deriva: pra falar a verdade), falhas que ferem a originalidade e 
demonstram a impropriedade vocabular do texto;

1.3  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens II e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  409/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  12.132.800, 
GUSTAVO CÁSSIO BARBOSA FERREIRA,  interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 15, o candidato justificou suas alegações com a bibliografia 
pesquisada,  portanto  a  Comissão  Revisora  defere  o  pedido  alusivo  a  essa  linha, 
revertendo 1 (um) ponto à nota da redação;

1.3 na  linha 16, o candidato não justificou suas alegações, 
pois no período há uma oração deslocada “quando o castigo ocorre” e quebra uma 
seqüência  sintática,  devendo,  pois,  ser  apresentada  entre  vírgulas,  portanto  a 
Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha.

2 RESOLVE:

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

2.2. deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 89 para 90 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  410/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                                  1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG–13.623.514 
GUSTAVO MOTTA PACHECO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                    1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas  linhas 4 e 6, o candidato não justificou suas alegações, pois os 
termos em análise interferem na seqüência sintática e por isso devem se apresentar 
entre vírgulas, conforme SACCONI (2008, p.388), e a Comissão Revisora indefere os 
pedidos alusivos a essas linhas;

     1.3 nas linhas 18 e 20, o candidato justificou suas alegações 
anexando a bibliografia anexada, portanto, a Comissão Revisora defere os pedidos 
alusivos a essas linhas, revertendo 2 (dois) pontos à nota da redação.
                                    

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de  79 para 81 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  411/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  12.541.187, 
HEITOR CARNEIRO SANTORO,  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que, no  quesito  Organização  Adequada  dos  Parágrafos  (item  IV),  os 
parágrafos apresentam ideias fragmentadas, não relacionadas entre si  através dos 
conectivos que retomariam o assunto e possibilitariam a progressão textual. O último 
parágrafo,  por  exemplo,  não  apresenta  uma  conclusão  coerente  e  pertinente;  o 
período apresenta circularidade em relação à solução para a prática criminosa;

1.3 no quesito Propriedade Vocabular (item V), a propriedade 
vocabular  excelente  não se  refere  somente  à  ausência  de  erros  gramaticais,  mas 
também à originalidade,  adequação e concisão.  No texto do candidato  não foram 
assinalados erros gramaticais,  contudo; não se valeu de recursos lingüísticos para 
expressar-se com propriedade e originalidade, a exemplo dos conectivos. Verifica-se 
também que a autonomia do texto foi prejudicada, pois o leitor tem certa dificuldade 
para compreender o raciocínio do autor do texto devido à fragmentação de ideias;

1.4  a  Comissão  Revisora  indefere  o  pedido  do  candidato 
mantendo as notas atribuídas aos itens supracitados,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 412 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFO/2013  –  RG-11.218.617-33 
JANMILLY DA COSTA SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 16, a candidata não escreveu corretamente a 
palavra “tão”, em que deixou de colocar um traço na letra “t”, em que se lê “lão”, 
portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.2 quanto ao conteúdo:o texto do candidato se apresenta 
um desenvolvimento muito bom do tema, em que demonstra a habilidade acima da 
média,  considerando  o  universo  dos  candidatos,  para  o  desenvolvimento  do  tem 
proposto. O texto destaca-se pela originalidade do enfoque, em que o ponto de vista é 
mantido ao longo do texto. A forma criativa e consistente é apresentada sob um ponto 
de vista crítico. O desenvolvimento de ideias demonstram propriedade e um grau de 
conhecimento, com precisão no uso da língua padrão e o domínio da língua, embora 
possa apresentar correção, e os desvios não dificultam a compreensão. Há o uso de 
figuras de linguagem na linha 11 “(...) a população tem como espelho casos (...)”, na 
linha 22; “O Brasil é o pais do jeitinho (...)”, em que deveria ser utilizada com valor 
argumentativo,  como um instrumento  a  mais  para  a  defesa de uma determinada 
ideia, o que não ocorreu;

1.4 o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e 
partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos 
centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um texto se 
desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a 
outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis que 
surgem  gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;
         

1.5 assim, em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
ao item V,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 

inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 05 de abril  de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  413/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG- 10.827.374 JESSÉ 
SECHUTS DUALDO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que,  na linha 14, o verbo “infringir” foi grafado e empregado corretamente 
pelo  candidato  na  linha,  visto  que  Infringir  é  quando  alguém  transgride,  viola, 
desrespeita uma lei. Infligir é quando uma pena ou castigo é aplicado, quando alguém 
ou algo sofre algum tipo de dano ou prejuízo, portanto, a Comissão Revisora defere o 
pedido revertendo um ponto à nota final;
                        

1.3  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto, 
o desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, 
sem mostrar  uma originalidade de  enfoque  e/ou  uma habilidade  acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

                                  1.4 no quesito Argumentação coerente das ideias, o candidato 
denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e 
consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A progres-
são de ideias pouco foge ao comum;

1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular  –  O  candidato  de-
monstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.6 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens I, II e V do conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 



alterada de   86 para 87 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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 414 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1   o   candidato  ao CFO/2013 – MG-6.081.358 JOEL 
SALDANHA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                                1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, no quesito Argumentação Coerente das Ideias e Informatividade (item II) os 
argumentos utilizados para sustentar o ponto de vista apresentado na introdução não 
são  totalmente  convincentes,  pois  demonstram  obviedades,  contudo  há  uma 
apresentação  razoável  da  ideia  sustentada  pelo  candidato  no  desenvolvimento  do 
texto e por fim, também, uma conclusão coerente com as demais partes do texto. No 
quesito  Propriedade  Vocabular  (item V)  o  texto  do  candidato  apresenta  um bom 
domínio da língua, poucos erros gramaticais e escolha acertada de termos próprios 
para as ideias expressas, de forma simples;

1.3 a Comissão Revisora  defere parcialmente o pedido do 
candidato, acrescentando 2 (dois) pontos ao item II e 4 (quatro) pontos ao item V.

               2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 72 para 78 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, 05  de abril de 2013.

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



        
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 415/13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG – 11.049.329, JOSÉ 
ARNALDO DE LACERDA JÚNIOR, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, a inexistência da paragrafação no texto do candidato dificulta a leitura e 
compreensão das partes, pois na introdução o ponto de vista deve ser apresentado 
junto  aos  argumentos  que  seriam explanados  para  sustentar  a  tese.  O  tema  foi 
explorado de forma razoável, com ideias de senso comum, sem novidades e presença 
de circularidade. O excesso de erros gramaticais, a inexistência de conectivos eficazes 
para  produzirem  um  elo  entre  as  ideias  prejudicaram  a  coesão  textual,  e, 
consequentemente, a clareza, a objetividade e a concisão do texto. Na conclusão, o 
candidato  apresenta  algumas  soluções  e  afirma  que  com  as  medidas  citadas  se 
evitará  a  impunidade  que  atormenta  o  país,  afirmação  bastante  imprópria  e 
exagerada, considerando a gravidade do problema cujas propostas de soluções devem 
ser testadas antes de se afirmar que serão tão eficientes e eficazes. Assim, o texto do 
candidato apresenta várias falhas na sua construção, tornando-o regular sob todos os 
aspectos;

1.3 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas;

1.4  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  416 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFO/2013  –  RG  –  1.058.170, 
LARISSA LAGE DE BARROS, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a candidata deixou de cumprir o previsto no subitem 
8.3 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 fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado 
conforme modelo constante no anexo "E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias,  O 
ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao 
senso-comum, com um alto  grau de  previsibilidade e  “circularidade”  de  ideias  no 
interior do texto;

1.2.2.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos, há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.3 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com 
os aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II e IV do conteúdo, uma vez que se 
trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos,  indeferindo  o  pedido  do 
candidato,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 11 e 23, por 
falta de amparo legal.

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 



estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  417/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                               1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG  –13.331604 
LEONARDO DE SOUZA BOHRER interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                            1.2a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas linhas 7 e 9, o adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a 
virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não 
uso  da  vírgula  para  o  adjunto  adverbial  breve  escrito  nas  linhas  pelo  candidato, 
portanto,  a  Comissão  Revisora  defere  o  pedido  do  candidato,  revertendo  quatro 
pontos à nota final do candidato;

                        1.3 na linha 23, as alegações do candidato quanto ao não 
uso  da  vírgula  após  a  palavra  “penais”  procedem,  a  Comissão  Revisora  defere  o 
pedido do candidato, revertendo um ponto à nota final do candidato;

                             1.4 no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto, 
o desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, 
sem mostrar  uma originalidade de  enfoque  e/ou  uma habilidade  acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

                                   1.5 no quesito Adequação do uso dos articuladores, as rela-
ções entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propri-
edade e diversificação no uso de recursos coesivos;

                             1.6 no quesito Propriedade vocabular, o candidato demons-
tra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

                            1.7 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens I, III e V do conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:



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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 80 para 85 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  418/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                1 CONSIDERANDO QUE: 

                       1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG – 142.830-9 LEONARDO 
TEIXEIRA DOS REIS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                       1.2   a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, linhas 22, 26 e 27, o candidato justificou suas alegações por haver o desconto 
dos pontos pelo mesmo erro, portanto a Comissão Revisora defere o pedido alusivo as 
essas linhas, revertendo 2 (dois) pontos à nota da redação;

                  1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores,  o  texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em 
sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de 
recursos coesivos;

1.4 no quesito  Organização adequada dos parágrafos,  há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou  ideias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam  totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

               1.5 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas 
atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens 
III e IV.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   74 para 76 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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  419 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG – 1.341.395, LÍVIO 
LOUZADA DA COSTA,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 2, um ponto foi descontado em ortografia devido a grafia da 
palavra “país” com letra inicial minúscula na seguinte frase:  “Diuturnamente somos 
surpreendidos por vários escândalos envolvendo políticos em nosso país.” Nesse caso, 
a  palavra  “país”  deve  ser  escrita  com  letra  inicial  maiúscula,  pois  se  refere  ao 
substantivo próprio Brasil e não está empregada em sentido geral, conforme CEGALLA 
(2008, p.65 e 66), portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa 
linha;

1.3  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade (item II), elementos essenciais para tecer o texto como a repetição, 
progressão e relação estão ausentes, tornando o texto obscuro e confuso. O ponto de 
vista do candidato não foi apresentado de forma clara na introdução e argumentação 
apresentada é bastante diversificada, tornando o texto muito prolixo;

1.4 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos (item 
IV), os parágrafos não apresentam as etapas do raciocínio lógico do candidato, não se 
identificando a ideia principal em cada um deles, assim comprometendo a clareza e a 
ordenação.  Os  articuladores  estão  ausentes  na  retomada  do  ponto  de  vista  do 
candidato nos parágrafos. O quarto parágrafo, por exemplo, apresenta excesso de 
ideias e que não estão bem relacionadas;

1.5 no quesito  Propriedade Vocabular  (item V),  apesar  de 
poucos erros gramaticais assinalados, verifica-se a impropriedade vocabular, como por 
exemplo: “que não dão em nada para seus autores...”; “Sobra para os órgãos de 
Segurança Pública...”, ou seja, há palavras inadequadas prejudicando a clareza e a 
harmonia do texto;

1.6  a  Comissão  Revisora  indefere  o  pedido  do  candidato 
mantendo as notas atribuídas aos itens II, IV e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  420 /13-DRH/CRS
  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05  de  outubro  de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  13.008.038,  LUCAS 
ROCHA PINGiRUM COELHO, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, no quesito Pertinência ao tema proposto, o desenvolvimento da redação se dá apenas 
com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima 
da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.3 no quesito Argumentação coerente das ideias, o ponto de vista 
desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-comum, com um 
alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.4 no quesito  Organização adequada dos  parágrafos,  há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias  fragmentadas.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam totalmente  equilíbrio  entre 
concisão e complexidade;

1.5 no quesito Propriedade vocabular,  – O texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem  utilizar  a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.6 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas atribuídas, 
uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens I, II, IV e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 421/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG-12243326 LUCIANO 
MENDONÇA VELOSO  interpôs recurso  administrativo  por  não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que,  na Linha 19,  o  adjunto  adverbial,  quando breve,  pode dispensar  a 
vírgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não 
uso  da  vírgula  para  o  adjunto  adverbial  breve  escrito  na  linha  pelo  candidato, 
portanto, a Comissão Revisora defere o pedido, revertendo um ponto à nota final do 
candidato;

1.3  no quesito Argumentação Coerente das Ideias, o ponto 
de vista desenvolvido no texto apenas constata obviedades, pois as ideias de limitam 
ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade. A coerência é um aspecto de 
grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve haver pormenores 
excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as ideias apresentadas devem ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele;

                                   1.4  no quesito Adequação do uso dos articuladores, o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em 
sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de 
recursos coesivos;

                              1.5  no quesito Propriedade Vocabular, ressalta-se que a 
propriedade  vocabular  excelente  não  se  refere  somente  à  ausência  de  erros 
gramaticais, mas também à originalidade, adequação e concisão, e, nesse aspecto, 
percebe-se  que  há  repetição  de  termos,  ausência  de  recursos  linguísticos  (por 
exemplo,  os  articuladores)  que  pudessem possibilitar  a  progressão  e  a  harmonia 
textuais;

1.6  após  nova  análise  do  conteúdo  da Prova  de  Redação  do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II, III e IV do conteúdo, uma vez que se trata 



de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de  81 para 82 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, 05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 422  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-7.227.961  LUIZ 
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR  interpôs recurso  administrativo  por  não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, no quesito Organização adequada dos parágrafos,  há níveis razoáveis 
de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade.;

1.3   no  quesito  Propriedade  vocabular,  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.4  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens IV e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril  de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 423  /13-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula 
o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  13.106.130, 
MARCUS VINÍCIUS ARAÚJO MESQUITA,  interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1 nas linhas 7 e 24, ocorreu erro ortográfico idêntico 
na palavra  “prática”  e  somente  um ponto  foi  descontado na linha 7,  portando a 
Comissão revisora indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.2 nas linhas 4 e 16, os erros referem-se à pontuação 
e não à ortografia, portanto o desconto dos pontos procedem e a Comissão Revisora 
indefere o pedido;

1.2.3  na  linha  16,  referente  à  palavra  “possuía”,  o 
candidato não anexou a bibliografia pesquisada, portanto a Comissão Revisora deixa 
de conhecer o pedido alusivo a essa linha;

  1.2.4 quanto ao conteúdo, as diversas falhas verificadas 
no texto do candidato não permitem uma análise individual dos quesitos do conteúdo, 
pois, há uma relação estreita entre esses. De modo geral, o texto não apresenta um 
ponto de vista a ser desenvolvido através de argumentos que também não foram 
apresentados  na  introdução.  O  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata 
obviedades,  pois  as  ideias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade  e  “circularidade”  de  ideias  no  interior  do  texto.  O texto  apresenta 
pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos.  Verificam-se níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos 
apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade, confusão de ideias, 
falta de progressão textual, enfim, se trata de um texto fragmentado, sem plano de 
redação, incoerente e sem autonomia. O ato de redigir uma dissertação exige de 
quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio 
lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas;



1.3 assim,  em consonância  com os  aspectos  acima 
citados, o conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora 
que mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os 
aspectos quanto aos itens I, II, III, IV e V,

2 RESOLVE:

2.1  não conhecer do recurso quanto à linha 16, por 
falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto aos demais pedidos, 
posto que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  424/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                                 1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG  –10.012.481 
MARIANA LÚCIA DE MIRANDA TOLENTINO  interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

                                1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que,  o  candidato  interpôs  recurso  administrativo  pleiteando  revisão  da  nota  total 
atribuída à redação que somam 96 (noventa e seis) pontos e não 85 (oitenta e cinco) 
pontos.

                       1.3   após análise  e  conferência  da pontuação atribuída à 
prova de redação, verifica-se que a soma dos pontos obtidos pelo candidato perfaz um 
total  de  96  (noventa  e  seis)  pontos,  que,  inclusive,  estão  inseridos  na  folha  de 
redação pelo professor corretor como errata.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   85 para 96 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,  05 de abril de 2013.

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





Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 425 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-11.430.552, OSMAR 
DOS SANTOS OLIVEIRA, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, o desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, 
sem mostrar  uma originalidade de  enfoque  e/ou  uma habilidade  acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema.. Há 
ideias isoladas, a progressão foi prejudicada exatamente pela diversidade de ideias 
não relacionadas, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade.  O texto apresenta ideias comuns, pouca criatividade e o ponto de vista 
apresentado na introdução não foi claramente desenvolvido nos parágrafos seguintes 
de forma que a conclusão também ficou prejudicada. Há um equilíbrio na divisão dos 
parágrafos embora suas ideias não estejam bem relacionadas e o vocabulário utilizado 
é razoável, sem variedade, com pouca propriedade e originalidade;

1.3 o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos 
centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se 
desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a 
outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis que 
surgem  gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.4  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens I, II, III, IV e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  426 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                                  1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG –11.385.743 PATRICK 
DOMINGUES SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                               1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas  linhas 1 e 2, o candidato justificou suas alegações tratando-se de 
um único erro de concordância verbal e não dois erros, portanto a Comissão Revisora 
defere o pedido alusivo a essa linha, revertendo 1 (um) ponto à nota da redação;

                                  1.3 na linha 9,  o candidato não justificou suas alegações, pois 
a construção “Para o convívio e paz sociais” não se trata de uma oração e sim de um 
objeto  indireto  deslocado,  daí  a  necessidade  do  emprego  da  vírgula,  conforme 
SACCONI (2008, p.388),  portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a 
essa linha;

                                   1.4 na linha 12, o candidato justificou suas alegações quanto  
ao não uso da vírgula com a bibliografia pesquisada e anexada, portanto a Comissão 
Revisora defere o pedido alusivo a essa linha, revertendo 1 (um) ponto à nota da 
redação;

                                   1.5    na linha 28, o candidato não justificou suas alegações,  
pois a construção  “a efetiva coerção estatal e a participação social nas matérias de  
política criminal”  se trata de sujeito composto e anteposto ao verbo e com núcleos 
diferentes,  o  que  leva  o  verbo  para  o  plural,  conforme  CEGALLA  (2008,  p.450), 
portanto  a  Comissão  Revisora  defere  parcialmente  o  pedido  alusivo  a  essa  linha, 
revertendo 1 (um) ponto à nota da redação, pois se trata de apenas um erro em 
morfossintaxe e não dois erros;

                         1.6    após nova análise verifica-se que o texto do candidato  
apresenta razoável argumentação para sustentar a relação entre a impunidade e a 
criminalidade.  No  entanto,  a  introdução  não  apresenta  um  ponto  de  vista  e 
argumentos  a  serem  desenvolvidos  de  forma  clara  e  objetiva,  atitude  essa 
imprescindível para o bom desenvolvimento do texto. Os parágrafos foram divididos 
de forma equilibrada embora não apresentem uma relação estreita entre eles,  ou 
seja, não retomam a ideia anterior para possibilitar a progressão, assim prejudicando 
a  coesão  textual.  O  vocabulário  é  simples,  não  sendo  verificados  muitos  erros 
gramaticais, contudo, a falta de um plano de redação dificultou o entendimento global 
do texto de forma natural, principalmente pelo excesso de ideias inseridas no primeiro 
parágrafo;



                    1.7 em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que delibera 
a soma de 4 (quatro) pontos aos item II; 4 (quatro) pontos ao item III; 2 (dois) 
pontos ao item IV e 2 (dois) pontos ao item V, totalizando a reversão de 12 (doze) 
pontos à nota do conteúdo.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   67 para 82 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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  427 /13-DRH/CRS
  O  CORONEL  PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05  de  outubro  de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013 – RG –  12.231.541,  RENATO 
SENA FARIAS, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, na linha 1, o candidato justificou suas alegações com a bibliografia citada e anexada ao 
recurso, uma vez que não há erro em morfossintaxe na oração “Recentemente a mídia tem 
noticiado (...)”, portanto a Comissão Revisora defere o pedido alusivo a essa linha, revertendo 
1(um) ponto à nota da redação;

1.3 na linha 23: nessa linha não foi  descontado nenhum ponto 
quanto ao aspecto gramatical. O grifo inserido pelo professor corretor pode ter relação com o 
conteúdo da redação;

1.4  na  introdução  do  texto  não  noticia  o  ponto  de  vista  e  os 
argumentos  que  foram  apresentados  nos  2º  e  3º  parágrafos  (menores  infratores  X 
maioridade). Na conclusão, há citação de que se deve adotar ações para que os crimes não 
sejam banalizados, mas não há descrição de quais sejam essas ações, tornando a ideia vaga e 
a  conclusão  inconsistente,  prejudicando  a  coerência  textual.  Há  pouca  informação,  ideias 
previsíveis e a progressão textual foi prejudicada pela pouca relação entre os parágrafos. A 
argumentação é fraca e como já dito, não faz relação à tese que deveria ser apresentada na 
introdução e, apesar da correção gramatical, há pouca exploração da variedade vocabular;

1.5 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas atribuídas, 
uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

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

2.2. deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
91 para 92 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  428 /13-DRH/CRS
  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  12.046.350 
RICARDO EZEQUIEL LACERDA  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  a  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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 fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado 
conforme modelo constante no anexo "E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que, no quesito Pertinência ao tema proposto, O desenvolvimento da redação 
se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias,  o 
ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao 
senso-comum, com um alto  grau de  previsibilidade e  “circularidade”  de  ideias  no 
interior do texto;

1.2.2.3 No quesito Propriedade vocabular, O texto apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.2.4 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com 
os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II e V do conteúdo, uma vez que se 
trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos,  indeferindo  o  pedido  do 
candidato.



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto à linha 04, por falta de 
amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  429 /13-DRH/CRS
  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-7.217.624, ROGÉRIO 
GONÇALVES MENDES,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, no quesito Pertinência ao tema proposto, o desenvolvimento da redação 
se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

1.3 no quesito Argumentação coerente das ideias, o ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do 
texto;

1.4  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos,  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de 
acordo com Cegalla (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens  de  Conteúdo,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os 
aspectos, indeferindo o pedido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  430 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1    o   candidato   ao CFO/2013  –  M  –6072.162 
RONEISON DIMAS DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por  não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

 
                                     1.2.1   na linha 13, o adjunto adverbial, quando breve, pode 
dispensar a vírgula (Cegalla  2008: 429),  desta forma, não é considerado erro de 
pontuação o uso ou não da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito na linha pelo 
candidato, portanto, a Comissão Revisora defere o pedido do candidato, revertendo 
um ponto à nota final do candidato.

   1.2.2  no quesito Argumentação coerente das ideias, o 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma 
criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum.

                                     1.2.3   no quesito Adequação do uso dos articuladores, o  
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma ade-
quada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e co-
esa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos. 

                                      1.2.4  no quesito Organização adequada dos parágrafos, há  
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade.

                                    1.2.5 no quesito Propriedade vocabular, O candidato demons-
tra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.



                                    1.2.6 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de Re-
dação do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonân-
cia com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III, IV e V do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do 
candidato.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   69 para 70 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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  431 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS 
nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão ao 
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 
(CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG – 6.922.817, SAMUEL 
FERREIRA MENDES, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha do título, o candidato escreveu o verbo “punir” em letra de 
forma, bem como toda dissertação, porém o verbo escrito não apresenta diferença 
entre  maiúscula  e  minúscula  nas  letras  “p”  e  “r”,  como pode  ser  observado  nas 
palavras escritas nas linhas 1 (criminalidade), 3 (libertar), 5 (obra), e (entretanto), 7 
(direitos), 8 (liberdade), 12 (crédito), 13 (altura), e muitas outras ao longo do texto, 
portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido nesse aspecto.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  432 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

                       1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG –10163801 SILAS 
HERMANN CHRISTIAN BICCA  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 linhas 11 e 12, o candidato justificou sua alegação de 
que não há vírgula se a oração restringe o sentido do sujeito, portanto a Comissão 
Revisora defere o pedido alusivo as essas linhas revertendo 2 (dois) pontos à nota da 
redação;

1.2.2  linha 12: o adjunto adverbial,  quando breve, pode 
dispensar a vírgula (Cegalla  2008: 429),  desta forma, não é considerado erro de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, a Comissão Revisora defere o pedido do candidato revertendo 2 
(dois) pontos à nota final do candidato;

           1.2.3 no quesito  Adequação do uso dos articuladores (item 
III), o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos. 

          1.2.4 no quesito Propriedade Vocabular (item V), apesar de 
poucos erros gramaticais assinalados, verifica-se que o candidato demonstra ter bom 
domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade.

  1.2.5 portanto,  a Comissão Revisora indefere o pedido do 
candidato mantendo as notas atribuídas aos itens III e V.

2 RESOLVE:

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



2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   80 para 84 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, 05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  433 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

 1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-12.926.415, THIAGO 
DE OLIVEIRA RESENDE, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, o texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estruturado e 
coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos, mostra que as relações entre os fatos e ideias são implícitas, 
mas pertinentes. O texto, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. As relações entre os fatos 
e ideias são implícitas, mas pertinentes. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, 
porém  os  períodos  não  apresentam  totalmente  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade. O texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um 
estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta 
pouca  precisão  vocabular,  sem  utilizar  a  língua  padrão  para  expressar-se  com 
propriedade e originalidade;

1.3 o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos 
centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se 
desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a 
outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis que 
surgem  gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.4  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens III, IV e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 434 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  12.342.354, 
THIAGO MORAIS DE ALMEIDA LEMES,  interpôs recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que,  o  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas;

1.3 verifica-se que o texto do candidato foi elaborado através 
de um plano de redação, atendendo aos aspectos acima citados, contudo, o ponto de 
vista a ser desenvolvido (tese) não foi apresentado de forma clara e concisa no 1º 
parágrafo (introdução);

1.4  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
a nota atribuída ao item I, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota ser mantida quanto 
ao  item I  e  não conhecer  – item 8.9 do edital,  em relação aos demais  itens  do 
conteúdo.

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

Belo Horizonte-MG, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  435 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  155.513-5  THIAGO 
SOARES GONÇALVES  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  à  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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 fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado 
conforme modelo constante no anexo "E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou  que,  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto,  o desenvolvimento  da 
redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia 
ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de 
enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias,  o 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma 
criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.2.3 a adequação do uso dos articuladores, As relações 
entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar 
propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos, há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;



1.2.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular,  o  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.2.6 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com 
os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do 
candidato.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 01, 02, 04, 12 
e 22, por falta de amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 436/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG- 138566-5 THIAGO 
FRANÇA ROSA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  o  candidato  deixou  de  anexar  bibliografia  pesquisada 
para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  
bibliografia  pesquisada e  apresentado conforme  
modelo constante no anexo "E" do Edital DRH/CRS 
n. 07/12, de 05Out12” e, em relação ao conteúdo, 
não é consistente.

2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  437 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG – 136.412-4, TIAGO 
MOURA FONSECA, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que,  no quesito  Propriedade Vocabular  (item V) o texto do candidato se 
apresenta obscuro, não permitindo uma leitura de fácil  entendimento, justificando, 
inclusive, a nota “4” no item II (Argumentação coerente das ideias e informatividade). 
O vocabulário empregado não permite a autonomia do texto, como por exemplo, nas 
linhas 6,7 e 8: “No que tange os estudos sobre as teorias da pena, foram utilizados 
vários métodos primitivos como conseqüência da prática de uma infração penal.” Em 
relação  à  clareza  Cegalla  (2008,  p.637)  cita  que “Juntamente  com a  correção,  é 
qualidade primordial da expressão escrita ou falada. Reflete a limpidez do pensamento 
e facilita-lhe a pronta percepção.”, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido do 
candidato mantendo a nota “4” no supracitado quesito.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  438 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG – 1.136.104, TIAGO 
RODRIGUES DUARTE,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, o desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de 
informações  de  senso  comum,  sem  demonstrar  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.3  o  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata 
obviedades,  pois  as  ideias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.4 o texto apresenta uma razoável complexidade sintática, 
ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O candidato 
apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se 
com propriedade e originalidade;

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de 
acordo com Cegalla (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens  de  Conteúdo,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os 
aspectos, indeferindo o pedido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  439 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-1.007.335 VALDEIR 
ARAÚJO DE SOUZA, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  a  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e  
apresentado  conforme  modelo  constante  no  anexo 
"E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que, no quesito Argumentação coerente das ideias, o ponto de vista não é 
claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas sem relação entre si. O texto 
apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na 
amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.2  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores, 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, 
que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além 
de não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos, há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou  ideias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.2.4 no quesito Propriedade vocabular, O texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias.  Além disso,  o  vocabulário  é  muito  limitado e  o uso  da língua padrão não 
confere ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto;



1.2.2.5 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com 
os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III, IV e V do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do 
candidato.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto à linha 02, por falta de 
amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 440 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG  –  111.802-5, 
VANILSON VEIRA DOS REIS,  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, o desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, 
sem mostrar  uma originalidade de  enfoque  e/ou  uma habilidade  acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.3  o  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata 
obviedades,  pois  as  ideias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.4 há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os 
períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas.  Além disso,  os 
períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens I, II e IV.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  441/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – 140.470-6, WANDERSON 
AUGUSTO DOS SANTOS, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha do título: o ponto descontado refere-se à morfossintaxe, pois a 
crase foi omitida na frase: “Não a impunidade e aplicação da lei ao caso concreto”. 
Nesse caso, o termo subordinante “não” exige a preposição e o termo dependente 
“impunidade”, exige o artigo feminino “a”, conforme cita CEGALLA ( 2008, p.276), 
portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.3 na linha 14, o candidato justificou o não uso da vírgula 
no  período,  portanto  a  Comissão  Revisora  defere  o  pedido  alusivo  a  essa  linha, 
revertendo 1 (um) ponto à nota da redação;

1.4 nas Linha 23  e 26,  o candidato não justificou o não 
uso de vírgula após a locução adverbial “no Brasil” e após os termos “bem como os 
governantes”, pois nesses casos se trata de termos que foram deslocados, quebrando 
uma seqüência sintática e por isso há necessidade da apresentação dos termos entre 
vírgulas,  permitindo  a  retomada do  elo  natural,conforme explica  SACCONI  (2008, 
p.389), portanto a Comissão Revisora indefere os pedidos alusivos a essas linhas;

1.5 as diversas falhas verificadas no texto do candidato 
não permitem uma análise individual dos quesitos do conteúdo, pois, há uma relação 
estreita entre esses. De modo geral, o texto não apresenta um ponto de vista a ser 
desenvolvido  através  de  argumentos  que  também  não  foram  apresentados  na 
introdução.  No  primeiro  parágrafo  utilizou-se  o  conectivo  “desse  modo”  de  forma 
incoerente e prematura, pois esse termo denota conclusão do que já foi exposto. Há 
demasiada incorreção gramatical que prejudicou a leitura, a clareza e a compreensão 
do  texto.  Verificam-se  palavras  repetidas,  impropriedade  vocabular,  confusão  de 
ideias, falta de progressão textual, enfim, se trata de um texto fragmentado, sem 
plano de redação, incoerente e sem autonomia. O ato de redigir  uma dissertação 
exige de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, 
raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas;

1.6 assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima 
citados, o conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora 
que mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi  justa sob todos os 



aspectos quanto aos itens I, II, III, IV e V.

               2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 47 para 48 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 442 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG – 8.151.440, WARLEY 
SANTOS DINIZ, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas linhas 7 e 8, o adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a 
virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não 
uso  da  vírgula  para  o  adjunto  adverbial  breve  escrito  nas  linhas  pelo  candidato, 
portanto, a Comissão Revisora defere o pedido do candidato revertendo um ponto à 
nota final do candidato;

1.3 Na linha 18, o adjunto adverbial empregado não é de 
breve extensão conforme prevê na gramática sugerida no Edital (Cegalla 2008: 429), 
desta forma, há erro de pontuação pelo não uso da vírgula na linha pelo candidato, 
portanto a Comissão Revisora indefere o pedido nesse aspecto.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 87 para 88 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 443 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

 1 CONSIDERANDO QUE: 

                    1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG  –14.167.919 
WEBERTH MADUREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 18, o candidato justificou a utilização da palavra “garantismo” 
através da bibliografia pesquisada e anexada, portanto a Comissão Revisora defere o 
pedido alusivo a essa linha revertendo 1 (um) ponto à nota da redação;

            1.3 nas  linhas 21e 22, o candidato justificou o não uso da 
vírgula com a bibliografia pesquisada e anexada, portanto a Comissão Revisora defere 
os pedidos alusivos a essas linhas revertendo 2 (dois) pontos à nota da redação;

        1.4 no quesito Adequação do Uso de Articuladores (item III), 
no  primeiro  parágrafo  verifica-se  que  o  candidato  incluiu  um  período  de  forma 
inadequada, pois a retomada através do conectivo “nesse contexto” transmite ideia 
conclusiva,  atitude  que  deve  ser  direcionada  para  a  conclusão  do  texto.  O  5º 
parágrafo se apresenta mal articulado, sem relação estreita com as ideias anteriores, 
enfim, a progressão textual não foi estabelecida de forma a alcança a textualidade;

           1.5  no quesito Propriedade Vocabular (item V), verifica-se 
que o texto do candidato apresenta alguns erros gramaticais e os recursos lingüísticos 
utilizados são comuns,  não sendo possível  observar  uma variedade vocabular;  há 
repetição de palavras (surgir, surge). A propriedade vocabular excelente não se refere 
somente à ausência de erros gramaticais, mas também à originalidade, adequação e 
concisão; 

            1.6  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens III e V.
   

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   75 para 78 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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 444 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-12.910.095, 
WELLINGTON FRANCO DUARTE JÚNIOR, interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, o texto do candidato se apresenta coerente das ideias, o ponto de vista 
desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-comum, 
com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto. As 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos.O  texto 
apresenta  ideias  comuns,  pouca  criatividade  e  o  ponto  de  vista  apresentado  na 
introdução não foi claramente desenvolvido nos parágrafos seguintes de forma que a 
conclusão  também ficou  prejudicada.  Há  um equilíbrio  na  divisão  dos  parágrafos 
embora  suas  ideias  não  estejam  bem  relacionadas  e  o  vocabulário  utilizado  é 
razoável, sem variedade e com pouca propriedade;

1.3 o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos 
centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se 
desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a 
outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis que 
surgem  gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.4  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens II, III, IV e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 445/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG- 130.347-8 CARLOS 
EDUARDO SILVA DIAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 2: o candidato não justificou suas alegações, equivocando-se, 
pois o período  “Um dos maiores problemas brasileiros enfrentados atualmente pela  
sociedade  brasileira  (...) é  classificado  como  uma  oração  reduzida  de  particípio, 
portanto deve ser separada por vírgula, conforme cita SACCONI (2008, p.389) e a 
Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

                               1.3  nas  Linhas  11  e  16:  o  candidato  justificou  suas 
alegações quanto ao uso de vírgula após a conjunção “pois” na linha 11, e, na linha 
16, pelo uso da vírgula após a palavra “que” no período “Destaca-se ainda que, face a 
este aumento de criminalidade, surgiu (...)”, pois a expressão grifada (grifo nosso) é 
explicativa,  anexando  a  bibliografia  pesquisada  e,  portanto,  a  Comissão  Revisora 
defere  os  pedidos  alusivos  a  essas  linhas,  revertendo  2  (dois)  pontos  à  nota  da 
redação;

1.4 de forma geral o texto se mostra obscuro, sem ponto de 
vista definido e argumentação deficiente, pois o candidato inseriu diversas ideias nos 
parágrafos  sem  relação  entre  elas.  Em  vez  de  delimitar  o  tema,  o  candidato 
apresentou  um título  ainda  mais  amplo  do  que o  próprio  tema e  assim também 
procedeu ao tecer o texto, prejudicando a objetividade e a clareza. O ponto de vista 
apresentado  na  introdução  não  é  desenvolvido  nos  próximos  parágrafos;  o  3º 
parágrafo, por exemplo, apresenta outros motivos para o aumento da criminalidade, 
aumentando a confusão estabelecida ao longo do texto em relação ao objetivo do 
candidato. Se as ideias apresentadas são tão fragmentadas, então não há também 
articuladores  capazes  de  estabelecer  a  progressão  textual,  e  daí,  o  texto  não 
apresenta coerência e coesão. Ainda, há repetição de termos, frases feitas como “não 
se pode negar” e muitos erros gramaticais;

1.5 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas; 

1.6 assim, em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 



as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de   67 para 69 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 446 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-13.476.619, DANIEL 
BATISTA DE PAULA,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 quanto ao conteúdo, para o desenvolvimento do tema 
não se verifica uma reflexão hábil entre os dois planos a) impunidade e b) práticas 
criminosas no Brasil.  O  candidato  citou argumentos na introdução que não foram 
esmiuçados  no  decorrer  do  texto,  ao  contrário;  cita  outros  argumentos  no  2º 
parágrafo em relação à impunidade. O 3º parágrafo não está bem relacionado ao 2º 
parágrafo e por fim, o candidato não conclui o texto, pois no último parágrafo ainda 
apresenta  formas  de  combater  a  criminalidade  e  a  impunidade,  citando  também 
exemplos, ou seja, o parágrafo destinado à conclusão não retoma as ideias (que estão 
fragmentadas) para a competente e esperada síntese do texto, demonstrando que o 
candidato não elaborou um plano de redação;

1.2.2  as  ideias  se  limitam ao  senso  comum,  não  há  um 
ponto de vista definido na introdução que sustentaria a progressão textual quando se 
verificaria a reflexão, o raciocínio lógico, a capacidade de análise e síntese, fatores 
que conferem a coerência  ao texto.  Não se estabeleceu relações lógicas  entre  os 
períodos,  utilizando-se  dos  articuladores  adequados  que  retomariam  as  ideias 
anteriores,  ou  seja,  como os  parágrafos  apresentam ideias  fragmentadas,  não  se 
verifica a coesão entre as etapas que geraria a textualidade;

1.2.3  a  propriedade  vocabular  excelente  não  se  refere 
somente à ausência de erros gramaticais, mas também à originalidade, adequação e 
concisão. O texto do candidato apresenta razoável correção gramatical, contudo; não 
se valeu de recursos linguísticos para expressar-se com propriedade e originalidade, 
pois também cometeu um vício de linguagem denominado “preciosismo”, a exemplo 
do primeiro parágrafo. Verifica-se também que a autonomia do texto foi prejudicada, 
pois o leitor tem certa dificuldade para compreender o raciocínio do autor do texto 
devido à fragmentação de ideias;

1.2.4  o  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem 
escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 



potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas.

1.2.5  em consonância  com os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados;

1.3  quanto  ao  procedimento  para  correção  das  redações, 
este é realizado da seguinte forma: as redações são separadas e a parte que contém 
a identificação do candidato é destacada antes de ser entregue à Comissão Revisora. 
O  controle  é  feito  por  meio  de  um  código  alfanumérico.  Após  a  devolução  das 
redações, pela Comissão Revisora, a identificação é unida, novamente, ao corpo da 
redação para que possa ser repassada a cópia ao candidato.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 447/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG-13.137.882 FELIPE 
DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, a propriedade vocabular excelente não se refere somente à ausência de 
erros gramaticais, mas também à originalidade, adequação e concisão. O texto do 
candidato  apresenta  boa  correção  gramatical,  contudo;  não  se  valeu  de  recursos 
lingüísticos para expressar-se com propriedade e originalidade, pois há clichês como 
“não se pode negar”, expressões muito próximas como “comoção social ou clamor 
público”,  sociedade brasileira/população.  Os parágrafos  apresentam equilíbrio,  com 
ideia  central  e  secundárias,  possibilitando  o  encadeamento  que revela  a  linha  de 
raciocínio do autor do texto, entretanto, o último parágrafo destinado à síntese, não 
retoma os argumentos antes apresentados, prejudicando a coerência textual;

1.3 assim, em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que atribui 2 
(dois) pontos ao item IV e V, totalizando 4(quatro) pontos somados à nota total da 
redação. 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 84 para 88 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 448 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG-12.999.863, FELIPPE 
DOS REIS CHAVES FERREIRA,  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 19, o candidato não justificou suas alegações, equivocando-se, 
pois  o  erro  assinalado  é  de  morfossintaxe  (verbo  ter  no  plural  recebe  acento 
circunflexo). O sujeito da oração é “nossas prisões”, portanto o verbo concorda com o 
sujeito em número e pessoa (regra geral de concordância verbal). Na linha 15 ocorreu 
o mesmo tipo de erro morfossintático, não se tratando de erro ortográfico idêntico, 
pelo que a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.3 na linha 17, o candidato não justificou suas alegações, 
equivocando-se, pois o termo “de forma diversa” está inserido na oração “da forma 
diversa que saiu”, tratando-se de oração subordinada adjetiva explicativa, portanto 
deve se apresentar entre vírgulas, conforme cita CEGALLA (2008, p.391), portanto a 
Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.4 de forma geral o texto se caracteriza pela ausência de 
articuladores eficientes para estabelecer relação entre as ideias, a exemplo das duas 
primeiras orações do 2º parágrafo, prejudicando a clareza do texto e a progressão 
textual.  Há muitas ideias fragmentadas e a conclusão não retoma a tese e ainda 
apresenta ideias que não foram citadas nos parágrafos anteriores. Devido à falha na 
articulação do texto é justo citar  que o candidato não utilizou bem a propriedade 
vocabular  para  se  expressar  com estilo  e  naturalidade,  apesar  dos  poucos  erros 
gramaticais existentes;

1.5 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas.

         1.6  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  449/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG- 12979118 GIANN 
ALEX TAVARES DA COSTA, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  à  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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 fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado 
conforme modelo constante no anexo "E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

                                 1.2.2.1 na linha 1, o candidato justificou suas alegações em 
relação ao não uso de hífen entre as palavras “não aplicação”;

                               1.2.2.2  na  linha  15,  os  erros  assinalados  nas  palavras 
“Carta” e “Magna”, por terem sido escritas com letras iniciais  minúsculas não são 
considerados erros ortográficos idênticos como afirma o candidato, pois as palavras 
são diferentes;

                               1.2.2.3 na linha 17 após análise da grafia da palavra “haver”,  
verifica-se que o candidato não escreveu corretamente a letra ”a”, constituindo erro 
ortográfico.
                        

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 02, 12 e 13, 
por falta de amparo legal;

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



2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 66 para 67 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  450  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-10.483.890, 
GUSTAVO  HENRIQUE  MOTA  PINTO,  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1  quanto  à  parte  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
cumprir o previsto no subitem 8.3 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 fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado 
conforme modelo constante no anexo "E".”

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 o texto do candidato não foi desenvolvido seguindo 
um plano de redação que estabelecesse de forma eficaz a relação entre as duas ideias 
do tema: impunidade e criminalidade. O candidato não apresentou uma argumentação 
que demonstrasse seu próprio ponto de vista e, sim, uma exposição que também, de 
forma  aleatória,  apresenta  parágrafos  sem  relação  estreita  entre  si,  como,  por 
exemplo, o 3º parágrafo. A linguagem caracteriza-se por expressões “feitas” “como” 
inegável”,  “notória”,  prejudicando a  originalidade e  embora o  texto  não apresente 
muitos  erros  gramaticais,  o  candidato  não  se  valeu  de  recursos  lingüísticos  para 
expressar-se com propriedade;

1.2.2.2  o  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem 
escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas;

         
1.2.2.3 em consonância com os aspectos acima citados, o 

conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às linhas 07, 09 e 13, 
por falta de amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 451  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFO/2013 – MG-16232126 HÉVILA 
MARIA PRADELA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 3, a candidata não justificou suas alegações, equivocando-se, 
pois  os  erros  assinalado  são  em  morfossintaxe  (ausência  do  sinal  indicador  da 
ocorrência de crase), portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa 
linha.

                       1.3 na linha 4, a candidata não justificou suas alegações, 
equivocando-se, pois o período “ (...) na busca por indícios de autoria e materialidade  
dos crimes e até mesmo por previsão legal.” apresenta membros em enumeração e a 
vírgula deve ser inserida antes do último membro, conforme cita SACCONI (2008, 
p.386), portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

                               1.4  na  linha  5,  a  candidata  justificou  suas  alegações  em 
relação à pontuação e a Comissão Revisora defere o pedido alusivo a essa linha, 
revertendo 1 (um) ponto à nota da redação;

                            1.5 na linha 14, a candidata não justificou suas alegações, 
equivocando-se, pois o período apresenta uma oração reduzida de particípio, portanto 
deve se apresentar separada por vírgula, conforme cita SACCONI (2008, p. 389), e 
Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.6 o texto inicia-se com uma pergunta cuja resposta não é 
bem trabalhada no desenvolvimento e, consequentemente, há comprometimento da 
síntese. No 2º parágrafo foram apresentados os motivos que interferem no direito de 
punir do Estado, contudo; estes não foram desenvolvidos nos parágrafos seguintes, 
daí a inexistência da progressão textual, paragrafação aleatória e argumentos capazes 
de sustentar a tese apresentada no 1º parágrafo. Nos 2º, 3º e 4º parágrafos a mídia 
foi citada como divulgadora e incentivadora da prática de crimes, ou seja, uma ideia 
totalmente  fragmentada,  pois  já  haviam sido  apresentados  outros  motivos  no  2º 
parágrafo  para  explicar  as  duas  relações  do  tema  da  redação:  impunidade  e 
criminalidade.  E  por  fim,  a  propriedade  vocabular  foi  comprometida  porque  o 
candidato não conseguiu expressar seu ponto de vista com os respectivos argumentos 
e a síntese ao final, demonstrando que não produziu um plano de redação, apesar de 
cometer poucos erros gramaticais, ou seja, não se valeu de recursos lingüísticos para 
expressar-se com propriedade e originalidade;



1.7 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas;

1.8 assim, em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação da candidata foi reavaliado pela Comissão Revisora que atribui  2 
(dois) pontos ao item I; 2 (dois) pontos ao item V e 2 (dois) pontos ao item IV, que, 
somados a 1 (um) ponto acrescido no aspecto gramatical, totalizam 7 (sete) pontos 
somados à nota total da prova de redação. 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 58 para 65 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 452 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFO/2013 – RG- 30823862 JANISON 
CSAR PINTO DE MENEZES  interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas linhas 9 e 10, o candidato justificou suas alegações anexando a 
bibliografia  anexada,  portanto,  a  Comissão  Revisora  defere  os  pedidos  alusivos  a 
essas linhas, revertendo 2 (dois) pontos à nota da redação;

                                    1.3 na Linha 28, o candidato não justificou suas alegações, 
pois o termo “assim” é uma expressão interpositiva e, portanto, deve se apresentar 
entre vírgulas, conforme cita SACCONI (2008, p.384), e a Comissão Revisora indefere 
o pedido alusivo a essa linha;
                                  1.4  em  relação  aos  itens  II  e  IV,  o  texto  apresenta 
parágrafos  confusos,  prolixos,  com excesso de ideias  e  sem definição  do assunto 
central de cada um deles e ainda não relacionados entre si. Verifica-se, também, que 
a pontuação inadequada no interior dos parágrafos prejudica a clareza e a concisão. A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois 
não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, 
divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações 
textuais, o que não se verifica no texto, em sua totalidade. Esses itens, acrescidos de 
outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de 
qualidade e de sustentabilidade;

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 75 para 77 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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 453 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-9.057.271,  JORGE 
TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR,  interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, o candidato não desenvolveu um plano de redação que demonstrasse um processo 
de percepção, seleção e reflexão entre as duas ideias apresentadas no tema: impunidade 
e práticas criminosas. A introdução não apresenta o ponto de vista e os argumentos que 
seriam desenvolvidos nos próximos parágrafos e daí, observa-se a ausência da coerência, 
do uso de articuladores eficientes para garantir a progressão, de parágrafos interligados, e 
por fim, de um vocabulário que possibilitasse a autonomia do próprio texto;

1.3 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, potencial 
argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas linguísticas específicas;

         1.4 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo 
da redação do candidato foi  reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas 
atribuídas, uma vez que a avaliação foi  justa sob todos os aspectos quanto aos itens 
supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 454 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG-AM 2.052.689.561, 
JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, o texto não apresenta um ponto de vista e respectivos argumentos a 
serem desenvolvidos, prejudicando a progressão textual. O 2º parágrafo caracteriza-
se pela obscuridade e circularidade de ideias. Há repetição de termos, prolixidade, 
falta  de  objetividade,  ideias  fragmentadas,  parágrafos  aleatórios,  ausência  de 
argumentação lógica e consistente, enfim, o texto em análise não apresenta alguma 
ideia do candidato e sim, é expositivo;

1.3 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas;
         

1.4  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 455 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – 129766-2 JOSÉ SOARES 
AMADOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 8, o candidato não justificou suas alegações pois o termo “se” 
como partícula expletiva deve antepor ao verbo. Assim a construção correta para a 
oração seria: “Os anos se foram passando” e não “Os anos foram se passando” como 
escreveu o candidato. Na bibliografia pesquisada e anexada pelo candidato, NICOLAS 
e  INFANTE (2004,  p.,  402),  há  um exemplo  análogo:  “Todos  se  foram embora”, 
portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

                              1.3 na Linha 9, o candidato equivocou-se ao apresentar a 
mesma justificativa  para  afirmar  que a  construção  “de  se  delinqüir” está  correta, 
sendo o “se” uma partícula expletiva. Nesse caso, trata-se de colocação pronominal, o 
“se” tem função de pronome na expressão e tanto a próclise como a ênclise estão 
corretas,  conforme  cita  CEGALLA  (2008,  p.540),  portanto,  portanto  a  Comissão 
Revisora deixa de conhecer o pedido alusivo a essa linha;

                                 1.4  o  texto  apresenta  níveis  razoáveis  de  paragrafação, 
apesar de o candidato utilizar uma enumeração para demonstrar as duas razões para 
a delinqüência e não há uma retomada eficiente para a apresentação da conclusão do 
texto, que, inclusive, não foi demonstrada em um parágrafo isolado, prejudicando a 
progressão e a coerência textual. A propriedade vocabular excelente não se refere 
somente à ausência de erros gramaticais, mas também à originalidade, adequação e 
concisão. O texto do candidato apresenta razoável correção gramatical, contudo; não 
se valeu de recursos lingüísticos para expressar-se com propriedade e originalidade, 
pois  não  utilizou  articuladores  para  correlacionar  os  parágrafos,  a  virgulação  não 
ofereceu clareza e facilidade para a leitura do texto, enfim, a  autonomia do texto foi 
prejudicada;

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que atribui 2 
(dois) pontos à nota do item IV e mantém a nota atribuída ao item V, uma vez que a 
avaliação foi justa sob esse aspecto.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 81 para 83 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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 456 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao CFO/2013 – MG-13182525 LILIAN 
NEVES PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:n as Linhas 1, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 19 e 25, o candidato não justificou 
suas alegações, pois somente um ponto foi descontado por erro ortográfico idêntico 
detectado nessas linhas,  em relação à grafia  do “til”  (~) de forma incorreta,  e a 
Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.3 a introdução do texto não demonstra um ponto de vista 
definido  e  os  respectivos  argumentos,  característica  dos  textos  dissertativos-
argumentativos. Outrossim, o candidato apresenta uma exposição, caracterizando a 
execução da pena. Os parágrafos não têm estreita relação entre si  e o leitor não 
consegue definir qual o objetivo do autor do texto. Não há novidades/criatividade, 
argumentação, articuladores eficientes que garantam a relação entre as ideias, há 
palavras repetidas, não há progressão e enfim, a síntese do texto também não traz 
nenhuma novidade/solução convincente e principalmente que retomasse a introdução 
e  o  desenvolvimento  do  texto.  A  propriedade  vocabular  excelente  não  se  refere 
somente à ausência de erros gramaticais, mas também à originalidade, adequação e 
concisão. O texto do candidato apresenta razoável correção gramatical, contudo; não 
se valeu de recursos lingüísticos para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.4 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas;

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que atribui 2 
(dois) pontos à nota do item V e mantém as notas atribuídas ao demais itens, uma 
vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 



alterada de 78 para 80 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,  05 de abril de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  457 /13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  MG-  14.621.247 
MAXWELL DE ANDRADE GOMES interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

                                 1.2.1 na linha 6, o candidato não justificou suas alegações, 
pois o erro em análise não se refere à concordância verbal e sim à ausência de artigo 
antepondo  o  substantivo  “bem”,  portanto  a  Comissão  Revisora  indefere  o  pedido 
alusivo a essa linha;

1.2.2  nas  linhas  22  e  28,  os  períodos  em  análise  são 
classificados  como  orações  subordinadas  reduzidas,  de  infinitivo  e  de  particípio, 
respectivamente, e por isso devem ser separadas por vírgula, conforme cita SACCONI 
(2008, p. 389), portanto a Comissão Revisora indefere os pedidos alusivos a essas 
linhas;

1.3 quanto ao conteúdo:

                        1.3.1 na introdução do texto não se verifica o ponto de vista 
a ser desenvolvido, tampouco os argumentos, e sim, uma ideia vaga, circular. O 2º 
parágrafo não traz nenhuma relação com a introdução, apresentando-se fragmentado, 
confuso,  sem  nexo.  O  3º  parágrafo  segue  o  mesmo  estilo  e  não  traz  nenhuma 
novidade, apresentando ainda palavras de cunho denotativo “nasce”. O 4º parágrafo 
também não tem nenhuma relação com os outros  e  o 5º  parágrafo,  que seria a 
síntese, apresenta palavras de cunho técnico, não retoma as ideias anteriores por 
estas se apresentarem fragmentadas, ou seja, para o leitor não é possível definir qual 
a intenção do autor do texto, e assim é possível caracterizar o texto do candidato 
como  obscuro,  prolixo  e  incoerente,  além  da  incorreção  gramatical  em  vários 
aspectos;

1.3.2  o  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem 
escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas;

         1.3.3  em consonância  com os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 



as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 458/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

CONSIDERANDO QUE: 

1.1   a   candidata  ao CFO/2013  –  MG-  14.038.198 
NAYARA OLIVEIRA ALMEIDA  interpôs recurso  administrativo  por  não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

                              1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que nas  Linhas  11  e  29,  o  candidato  justificou  suas  alegações  com  a 
bibliografia pesquisada, portanto a  Comissão Revisora defere os pedidos alusivos a 
essas linhas, revertendo 2 (dois) pontos à nota da redação;

1.3 no quesito Adequação ao uso de articuladores (item III), 
não  se  verifica  no  texto  uma  progressão  textual  com  elementos  anafóricos  que 
permitiriam  “tecer”  o  texto  de  forma  harmoniosa.  O  2º  parágrafo,  por  exemplo, 
apresentou ideias  sem relação intrínseca entre  si,  dificultando o  entendimento  da 
mensagem  do  autor,  e  consequentemente,  prejudicando  a  coesão  e  a  coerência 
textuais;

1.4 no quesito Propriedade Vocabular (item V), a propriedade 
vocabular  excelente  não se  refere  somente  à  ausência  de  erros  gramaticais,  mas 
também  à  originalidade,  adequação  e  concisão.  O  texto  do  candidato  apresenta 
razoável  correção gramatical,  contudo;  não se  valeu  de  recursos  lingüísticos  para 
expressar-se com propriedade e originalidade, pois o excesso de ideias lançadas no 2º 
parágrafo prejudicou a autonomia do texto;

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

               
2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 83 para 85 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,  05 de abril de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  459  /13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1  CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-  10.290.610  - 
RAFAEL  DE  MOURA  ALVES  PEREIRA,  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1 nas linhas 20 e 30: o candidato não justificou suas 
alegações,  pois  na  linha  20  um ponto  foi  retirado  devido  à  inserção  do  sinal  de 
partição  de  palavras  em  sílabas  no  campo  de  correção  da  redação  e  não  pela 
incorreção do sinal de til (~) na palavra “reestruturação”, sendo que tal erro também 
ocorreu nas linhas 4, 22 e 28, e, um ponto foi descontado na linha 4 (erro ortográfico 
idêntico); na linha 30, um ponto foi descontado devido a grafia totalmente incorreta 
da palavra assinalada, portanto, a Comissão Revisora indefere os pedidos alusivos a 
essas linhas;

1.3  o  texto  se  mostra  obscuro,  pois  a  linguagem  não  é 
objetiva e concisa,  caracterizada por frases “feitas”,  repetição de termos, palavras 
desnecessárias, emprego incorreto de pronomes demonstrativos. O ponto de vista do 
candidato não foi definido de forma clara na introdução e tampouco os argumentos, 
igualmente, caracteriza-se pela circularidade de ideias. Há excesso de assuntos nos 
parágrafos, inclusive no último parágrafo destinado à síntese. A leitura do texto do 
candidato  é  difícil  devido  à  pontuação  inadequada  e  divisão  desequilibrada  dos 
parágrafos.  Todas  essas  falhas  apontadas  prejudicaram  a  coerência  e  a  coesão 
textuais sendo esses aspectos de grande importância para a eficiência da dissertação;

1.3.1  o  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem 
escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas;
         

1.3.2  em consonância  com os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 460/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

                                    1.1 o candidato  ao CFO/2013 – MG–12.190.957 RAFAEL 
MAGALHÃES JOHNSON interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas  linhas 1, 3, 4, 5, 8 e 10: o candidato não fundamentou seu pedido 
de forma lógica e consistente, demonstrando a justificativa do uso ou não da vírgula, 
portanto a Comissão Revisora deixa de conhecer os pedidos alusivos a essas linhas;

                             1.3 na linha 5, verifica-se que o sinal  gráfico do “til”  (~) 
colocado em outras palavras do texto do candidato difere muito do sinal colocado na 
palavra  “sanção”  que  se  apresenta  como  um  sinal  gráfico  de  circunflexo  (^), 
ocorrendo erro ortográfico, portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a 
essa linha;

                                   1.4 o texto apresentou um ponto de vista na introdução que 
foi desenvolvido de forma razoável nos 2º e 3º parágrafos, pois faltou clareza na 
exposição das ideias centrais destes. Há progressão das ideias, embora se constate 
uma certa obscuridade no interior dos parágrafos devido ao excesso de explicações, 
dificultando  o  entendimento  imediato  do  leitor.  O  último  parágrafo,  destinado  à 
síntese, não retoma as ideias apresentadas em sua totalidade, e de forma breve e 
inconsistente finaliza o texto, sem conseguir apresentar um fecho coerente. O texto 
apresenta  razoável  propriedade vocabular,  sem muitos  erros  gramaticais,  contudo, 
pela obscuridade detectada nos parágrafos é válido afirmar que o candidato não se 
valeu de recursos lingüísticos para expressar-se com propriedade e originalidade;

                          1.5 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas;

1.6  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que atribui 2 
(dois) pontos aos itens I, II, III, IV e V, totalizando 10 (dez) pontos somados à nota 
total da prova de redação.



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 64 para 74 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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 461 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG- 13899735 SAMUEL 
PEREIRA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  o  candidato  deixou  de  anexar  bibliografia  pesquisada 
para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 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  fotocópia  da  bibliografia  
pesquisada e  apresentado conforme modelo constante  
no anexo "E" do Edital DRH/CRS n. 07/12, de 05Out12”,  
pois o candidato não anexou a bibliografia pesquisada e,  
em relação ao conteúdo, não é consistente.

2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,   05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  462  /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG- 1.301.472, TIAGO 
HENRIQUE BRANDÃO,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 2, o candidato não justificou suas alegações, pois nesse caso o 
termo “nos últimos anos” está deslocado e quebra uma sequência didática, conforme 
cita SACCONI (2008, p.388) e, portanto, deve ser apresentado entre vírgulas, e a 
Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.3 na linha 17, o candidato não justificou suas alegações, 
pois a expressão “ainda” é considerada interpositiva e, portanto, deve se apresentar 
entre vírgulas, conforme cita SACCONI (2008, p.384), e a Comissão Revisora indefere 
o pedido alusivo a essa linha;

1.4 o texto se mostra obscuro, sem ponto de vista definido 
na  introdução,  argumentação  deficiente,  emprego  incorreto  dos  pronomes 
demonstrativos,  circularidades,  eco  (linha  24),  repetição  de  termos,  ideias 
fragmentadas,  por  exemplo,  no  4º  parágrafo  quando  foram  apresentados  alguns 
motivos  do  aumento  da  criminalidade  sem  que  esses  fossem  anunciados  na 
introdução, ou seja, o candidato não elaborou um plano de redação de forma que a 
coesão e a coerência fossem alcançadas;

1.5 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas;
  
       1.6  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   463/13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

                                      1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFO/2013 – MG- 12573973 TÚLIO 
FERREIRA DA CUNHA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, em relação aos itens I, IV e V, o texto contém parágrafos bastante 
confusos, a exemplo do 1º parágrafo destinado à introdução que apresenta ideias não 
relacionadas e ainda contraditórias, sem citação do ponto de vista e argumentos que 
seriam  desenvolvidos.  O  2º  parágrafo  também  apresenta  confusão  de  ideias 
fragmentadas, muito longo e obscuro e sem nenhuma argumentação convincente. Há 
fuga do tema e da própria delimitação do tema proposto pelo candidato e ainda, o 
candidato não utilizou uma linguagem adequada para se expressar  com clareza e 
objetividade, apresentando também incorreção gramatical;

                         1.3 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve  
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas;

                         1.4  assim, em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  464 /13-DRH/CRS
  
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-  13.489.578, 
VINÍCIUS MORLEY ROSA DE SANTANA,  interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, para o desenvolvimento do tema não se verifica uma reflexão hábil 
entre os dois planos a) impunidade e b) práticas criminosas no Brasil. No primeiro 
parágrafo não foi  apresentado o ponto de vista a ser  desenvolvido,  tampouco,  os 
argumentos. O 2º parágrafo apresenta obviedades e caracteriza-se pela circularidade. 
Os articuladores utilizados são ineficazes, pois se as ideias não se relacionam, não há 
também  a  devida  progressão,  e  daí,  a  coesão  e  a  coerência  textual  foram 
prejudicadas;

1.3 a propriedade vocabular excelente não se refere somente 
à ausência de erros gramaticais, mas também à originalidade, adequação e concisão. 
O texto do candidato apresenta razoável correção gramatical, contudo; não se valeu 
de recursos linguísticos para expressar-se com propriedade e originalidade, pois há 
repetição de termos, preciosismos, falta de objetividade, por fim, não se define uma 
autonomia do texto;

1.4 o ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas linguísticas específicas;
         

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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,  05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 465 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – RG- 138.712-5 VINICIUS 
VIEIRA GOMES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, nas linhas 5 e 13: o candidato justificou suas alegações anexando a 
bibliografia  anexada,  portanto,  a  Comissão  Revisora  defere  os  pedidos  alusivos  a 
essas linhas, revertendo 2 (dois) pontos à nota da redação;

1.3  em relação  aos  itens  II,  III  e  IV,  o  texto  apresenta 
parágrafos bastante confusos,  prolixos,  com excesso de ideias e sem definição do 
assunto  central  de  cada  um deles  e  ainda  não  relacionados  entre  si.  Verifica-se, 
também, que a pontuação inadequada no interior dos parágrafos prejudica a clareza e 
a  concisão.  Há  frases  soltas,  linguagem  conotativa,  narração  no  interior  do  3º 
parágrafo, falta ou uso inadequado de articuladores que possibilitariam a harmonia no 
texto, por exemplo, “portanto”, ainda no 2º parágrafo, enfim, o texto caracteriza-se 
pela ausência da coesão e da coerência;

1.4 a coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência da dissertação, pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações 
desnecessárias. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento 
algum da progressão e articulações textuais, o que não se verifica no texto. Esses 
itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto 
o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade; 

1.5 assim, em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 



alterada de   78 para 80 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,  05  de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 466 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
Edital  DRH/CRS  nº  07,  de  05  de  outubro  de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-30.634.040,  WILLIANS 
MARTINS OLIVEIRA,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que, na introdução do texto não se verifica o ponto de vista (tese) de forma clara, bem como 
os argumentos que seriam desenvolvidos para sustentá-lo. O primeiro e o segundo parágrafos 
praticamente não definem nenhuma ideia concreta, caracterizando-se pela circularidade, e por 
isso,  os  próximos  parágrafos,  embora  pertinentes  ao  tema,  se  apresentam isolados  e  os 
articuladores incluídos não estabelecem uma nítida relação entre as ideias, muito comuns, 
afetando a progressão e por fim, a coerência e coesão textual;

1.3 ainda há pontos obscuros, repetição de termos que empobrece 
o  texto  e  a  leitura,  preciosismos,  emprego  ineficaz  de  alguns  articuladores,  devido  à 
fragmentação dos parágrafos, ou seja, o candidato não se valeu de recursos lingüísticos para 
expressar-se com propriedade e originalidade;

1.4  o  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas linguísticas específicas;

1.5 em consonância com os aspectos acima citados, o conteúdo da 
redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém as notas atribuídas, 
uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 467 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFO/2013  –  RG-115.561-3 
ALEXSANDRO EGÍDIO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que,  o texto  do  candidato,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, 
sem mostrar  uma originalidade de  enfoque  e/ou  uma habilidade  acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos)  para o desenvolvimento do tema. As 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos.  Há  níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade. O candidato demonstra ter bom domínio da 
língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-
se com propriedade e originalidade;

1.3 o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos 
centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um texto se de-
senvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a ou-
tra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis que sur-
gem gradativamente por meio de um movimento que combina repetição e progres-
são;
      1.4 assim, em consonância com os aspectos acima citados, o 
conteúdo da redação do candidato foi reavaliado pela Comissão Revisora que mantém 
as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos quanto 
aos itens I, III, IV e V.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 05 de abril  de 2013.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  468 /13-DRH/CRS
  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFO/2013 – Nº 130.862-6,  ALLAN 
RODRIGUES CASSINI,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que, na linha 3, um ponto foi descontado em ortografia devido a grafia da 
palavra “país” com letra inicial minúscula na seguinte frase:  “(...) o país passou a 
adotar medidas mais eficazes contra essa prática delituosa.”  Nesse caso, a palavra 
“país”  deve  ser  escrita  com letra  inicial  maiúscula,  pois  se  refere  ao  substantivo 
próprio Brasil e não está empregada em sentido geral, conforme CEGALLA (2008, p.65 
e 66), portanto a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.3 na linha 23, o ponto descontado se refere ao não uso da 
vírgula antes da construção “(...) como regra para as demais práticas delituosas.”, no 
entanto, o uso da vírgula, nesse caso, é facultativo e se presta a conferir entonação 
na leitura, conforme CEGALLA (2008, p.428), portanto a Comissão Revisora defere o 
pedido alusivo a essa linha revertendo 1 (um) ponto à nota da redação;

1.4 de forma geral o texto se mostra obscuro, sem ponto de 
vista definido, argumentação deficiente, pois o candidato inseriu duas ideias, “álcool e 
direção” e “crimes do colarinho branco”, sem estabelecer relação entre elas e com a 
impunidade de forma objetiva e convincente. A conclusão é totalmente imprópria ao 
restante do texto e a inexistência de articuladores eficientes prejudicaram a clareza do 
texto, haja vista a confusão de ideias também fragmentadas. Há linguagem conotativa 
não adequada à dissertação-argumentativa, como por exemplo, “os palhaços somos 
nós”, “picadeiro chamado sociedade” e "acordes de Bethoven”, repetição de palavras 
(eficiente- eficiência), incorreção gramatical em vários pontos do texto que não foram 
assinalados, portanto, grave impropriedade vocabular; 

1.5  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do (a) candidato (a) foi reavaliado pela Comissão Revisora que 
mantém as notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
quanto aos itens supracitados.

2 RESOLVE:

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



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

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,  05 de abril de 2013.

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