
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 21/12-DRH/CRS

 
         A TENENTE  CORONEL PM RESPONDENDO PELA 

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

 1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os candidatos ao CHO/CSTGSP-2012 – 1° SGT 
PM  ELMO  ENGRACIO  DA  SILVA,  1°  SGT  PM  LUCIANO  MARCELO  DE 
OLIVEIRA,   1°  SGT PM PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA,  1°  SGT PM 
WELLINGTON DIAS DE FARIA, 2° SGT PM ALEXSANDRO WASHINGTON 
DOS  SANTOS,  2°  SGT  PM ANILTON FERREIRA  DA  SILVA,  2°  SGT  PM 
CLÁUDIO  RODRIGUES,  2°  SGT  PM JÚLIO  CÉSAR  CORTEZ,  2°  SGT  PM 
SEBASTIÃO RIBEIRO DE ANDRADE, 2° SGT PM VALTER DE LIMA JÚNIOR, 
2° SGT PM VANDERLEI LINO DA SILVA E 2° SGT PM VANDER PAULO DE 
ARAÚJO  interpuseram  recursos  administrativos,  em  face  de  terem  sido 
contraindicados no exame psicológico;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  concurso  público  para 
provimento dos cargos de 2º Tenente da PMMG são as previstas no preâmbulo 
do Edital DRH/CRS nº 07/2011, de 04 de julho de 2011;

 1.3  o  fundamento  jurídico  que  dá  legitimação  a 
realização do concurso público é encontrado na Constituição Federal/88 (art. 37) 
e na Constituição Mineira (art. 39), dispondo este último que o servidor público 
militar será regido por estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4 conforme preceitua o disposto no artigo 5º, inciso 
X da CR/88, in verbis "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a  
imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação"; 

 1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se 
pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6  a  regulamentação  dos  fatores  psicológicos  de 
contraindicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta 
de Saúde nº 4.073/10 (Dispõe sobre Inspeções e Perícias de Saúde na Polícia 
Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais), de 26/04/2010, anexo 
“E”,  grupo  XVI,  itens  1  a  12,  dispondo  o  Edital  que a  aprovação no  exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula e inclusão no Curso de 
Habilitação de Oficiais da PMMG;



 1.7  em  conformidade  com  o  Edital,  o  candidato 
contraindicado  tem  acesso  às  suas  razões  de  contraindicação,  através  da 
entrevista de devolução, ocasião em que tomou conhecimento, pessoalmente ou 
através  de  psicólogo  civil  legalmente  contratado  das  razões  de  sua 
contraindicação,  para  ingresso  no  CHO/CSTGSP-2012,  mediante  o  acesso  ao 
laudo e exames produzidos;

 1.8  no  mérito,  a  Comissão  de  Recursos, 
devidamente  nomeada para este fim e após análise  dos recursos interpostos 
pelos  candidatos,  emitiu  parecer  retificando a  contraindicação  desses,  para 
ingresso na PMMG, com fulcro no parecer técnico devidamente fundamentado,

  2 RESOLVE:

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

 2.2 deferir os pedidos, com base no parecer técnico, 
alterando-se,  ao  final,  a  situação  de  contraindicados  dos  candidatos  para  a 
situação de indicados, para ingresso no CHO/CSTGSP-2012;

2.3 determinar ao Chefe do CRS que tome as demais 
medidas decorrentes, visando a efetivação deste ato, principalmente no tocante 
à  alteração  da  situação  dos  candidatos,  de  contraindicados  para  indicados, 
procedendo,  ao  final,  nova  classificação,  se  for  o  caso,  observando  as  notas 
alcançadas por eles nas fases anteriores do concurso.
 

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

Belo Horizonte - MG,  09 de fevereiro de 2012.

(a)JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
 RESP. P/DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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