
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 185/14-DRH/CRS 

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições legais, considerando a 
Resolução nº 4.279, de 21/10/2013,  a Resolução nº 3.322, de 24/09/1996 e suas 
modificações, a Resolução nº 4.210 de 23/04/2012 e o Edital DRH/CRS nº 02, de 11/02/2014, 
que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2014 (CFS/CSTSP-2014) e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFS/2014 – SD PM WILLIAM FREITAS 
RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
  1.2 após avaliação feita pela comissão de análise de recursos foi 
publicado em 22set14 o Despacho Administrativo n° 178/14 – DRH/CRS, com a solução do 
pedido feito pelo candidato; 
  
 1.3 contudo, verificou-se que a nota lançada referente à prova de 
redação do candidato foi publicada de forma errada. A nota publicada refere-se apenas ao 
TOTAL 1, deixando de somar a esta, a nota referente ao TOTAL 2. A soma do total 1 + total 2 é 
igual a 69 (sessenta e nove) pontos, e não 45 (quarenta e cinco) pontos, como foi publicado; 
  
 1.4 na análise dos pedidos referentes ao mérito, a Comissão de 
recursos decidiu que:  
  
 1.4.1 quanto ao pedido referente à linha 10, não há erro na 
colocação da vírgula após a conjunção adversativa “mas”. O ponto será revertido; 
  
 1.4.2 quanto aos demais pedidos referentes à parte gramatical e 
conteúdo, permanecem inalterados. 
   

 2 RESOLVE: 
 

  2.1 retificar a nota do candidato, devendo ser alterada de 45 
(quarenta e cinco) para 70 (setenta) pontos; 
  

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

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

   Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2014. 
 
 

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


