
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 475 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, 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, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
   1 CONSIDERANDO QUE: 

  
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM LUCIANO 
ANTONIO CERCEAU NETTO  interpôs recurso administrativo por não concordar com 
a nota obtida nas questões 1, 2 e 4 da prova prática/teórico-prática, solicitando, ao final, 
anulação das questões; 
  

 
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, 
verificou que: 
 1.2.1 o recurso está em desacordo com o previsto nos  
itens 8.3 e 8.3.1 do edital, 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 "C". 
8.3.1 Para os recursos contra a prova de conhecimentos e prova 
prática/teórico-prática, para cada questão deverá ser 
apresentado um requerimento de recurso específico. 
Recursos que forem apresentados contra mais de uma 
questão, em um mesmo requerimento, não serão 
conhecidos.”  

 2 RESOLVE: 
 

 2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal. 
                  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
          Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2013. 

  
 

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

 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 476 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, 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, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
   1 CONSIDERANDO QUE: 

  
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM EVERTON 
DA LUZ FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com a nota 
obtida na prova prática de Regência, solicitando, ao final, sua revisão; 
  

 
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 

que quanto à prova prática de regência: 
 
 1.2.1 somente o compasso 53 está coerente com o pedido 

do candidato e portanto somente os pontos dessa questão serão considerados; 

 1.2.2 quanto as entradas e domínio da partitura: 

 1.2.2.1 entradas - compasso n° 01-: acerto; compasso n° 09: 

acerto; compasso n° 51: acerto; compasso 53: neste compasso, o candidato, mesmo 

que de forma discreta, deu a entrada para os clarinetes e saxofones alto. Portanto 

deve ser considerado como acerto e pontuado com 0,5 (meio) ponto; compasso 

61: neste compasso houve erro porque não foi dada a entrada dos clarinetes e 

saxofones altos, sendo o candidato conduzido pelo desenrolar da música. Este trecho 

guarda similaridade com o trecho anterior (compasso 53) e o candidato deveria de 

maneira clara dar as entradas dos instrumentos já citados como fizera no compasso 

53. Portanto, não procede a alegação apresentada, devendo seu erro ser mantido; 

compasso 63: também neste compasso houve erro porque não foi dada a entrada dos 

clarinetes e saxofones altos, sendo o candidato conduzido pelo desenrolar da música. 

Este trecho também guarda similaridade com o trecho do compasso 53 e o candidato 

deveria de maneira clara dar as entradas dos instrumentos já citados como fizera 

naquele citado compasso (53). Voltar-se para os instrumentistas não significa dar a 



entrada, pois na mesma direção encontram-se instrumentos diferentes com funções 

também diferentes. Portanto, não procede a alegação apresentada, devendo seu erro 

ser mantido; compasso 71: acerto; compasso 75: acerto; compasso 76: acerto; 

compasso 122: acerto; compasso 124: acerto; compasso 126: acerto; compasso 127: 

acerto; compasso 128: acerto; compasso 138: neste compasso o candidato alega que 

“alarga seus movimentos que abrangem também sax-alto, sax-tenor, trombone e 

bombardino”, pois bem, alargar movimentos não significa dar entrada. Pode ser 

entendido como alteração de dinâmica (que neste caso não existe no trecho). Sequer 

o candidato prepara a entrada para os instrumentistas. Simplesmente vai batendo o 

compasso ao sabor da música. Portanto, houve erro; compasso 155: acerto; 

compasso 159: acerto; compasso 172: acerto; compasso 176: acerto; compasso 180: 

acerto; compasso 231: neste compasso o candidato perdeu o tempo do compasso 

(atravessou) e diante disso ficou impossível dar a entrada para os saxofones e os 

metais mesmo que ele tivesse feito algum gesto que configurasse o entendimento de 

entrada, os músicos não teriam como atender devido ao erro do compasso. Portanto, 

erro do candidato; compasso 232: como no compasso anterior, o candidato esteve 

com o compasso perdido (cruzado) e seria impossível dar a entrada do “tutti” no 

segundo tempo. Portanto, erro do candidato; 

 1.2.2.2 andamentos (agógica) - compasso 09: acerto; 

compasso 43: acerto; compasso 51: acerto; compasso 68: acerto; compasso 83: 

acerto; compasso 127: ao longo deste compasso o andamento deveria ser alargado 

como determinado na partitura. O que se viu é que o andamento não teve variação 

expressiva que fizesse entender o determinado pelo autor da obra. Percebe-se ainda 

que o instrumentista (flauta) tenta induzir o regente em um alargando, mas este está 

de forma clara batendo o compasso sem, contudo, alargar de forma explícita. 

Portanto, houve erro do candidato neste compasso; compasso 130: acerto; compasso 

201: acerto; compasso 207: acerto; compasso 242: Erro do candidato pois o 

andamento determinado na partitura é “Piú Animato” ou seja, mais animado 

contrastando com o andamento anterior. Como se pode observar, o andamento feito 

pelo candidato é praticamente o mesmo do trecho anterior; 

    1.2.2.3 dinâmicas - trecho entre o compasso 25 e 

compasso 29: acerto; trecho entre o compasso 30 e compasso 34: acerto; trecho 

entre o compasso 35 e compasso 39: acerto; trecho entre o compasso 56 e compasso 

57: acerto; trecho entre o compasso 69 e compasso 75: Neste trecho, teria que ser 

feito um crescendo e decrescendo nos compassos 69/70, 73/74 respectivamente e um 

pianíssimo no compasso 75. O candidato esboçou um crescendo/decrescendo nos 

compassos 69/70 mas de forma quase imperceptível que os músicos não o 



acompanharam. Nos compassos73/74 o gesto praticamente não existiu muito menos 

o pianíssimo determinado no compasso 75. Portanto, houve erro neste trecho; trecho 

entre o compasso 77 e compasso 82: Neste trecho, o candidato não fez o crescendo 

/decrescendo nos compassos 77/78. Nos compassos 81/82 deveria ser feito um 

crescendo contínuo, porém, o candidato já estava com os gestos largos ou seja, já 

estava forte, e não tinha mais recursos gestuais para promover o crescendo contínuo. 

Portanto, houve erro neste trecho; trecho entre o compasso 149 e compasso 154: 

acerto; trecho entre o compasso 167 e compasso 171: acerto; trecho entre o 

compasso 183 e compasso 191: Neste trecho o candidato deveria observar as 

dinâmicas “pianíssimo, crescendo de decrescendo” em ciclos repetidos a cada 04 

(quatro) tempos, o que não foi feito. Portanto, houve erro do candidato; trecho entre 

o compasso 192 e compasso 195: acerto; compasso 198: Neste compasso não foi 

feito o decrescendo determinado para os saxofones, metais e percussão que era o 

mais importante, por encerrar um período. Portanto, erro do candidato; compasso 

208: O pianíssimo exigido na partitura não foi feito. Portanto, erro do candidato; 

compasso 215: acerto; compasso 234: Neste compasso a dinâmica exigida é 

pianíssimo e o candidato não fez. Como pode ser observado ele vem no embalo da 

banda e sequer faz algum gesto que alertasse os instrumentistas para a mudança de 

dinâmica. Portanto, erro do candidato; compasso 246: acerto; compasso 255: acerto; 

compasso 263: acerto. 

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 deferir parcialmente o pedido, devendo a nota da prova ser 

alterada de 32 (trinta e dois) para 32,5 (trinta e dois vírgula cinco) 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, 09 de abril de 2013. 
  

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

 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 477  /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, 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, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
   1 CONSIDERANDO QUE: 

  
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM EVERTON 
DA LUZ FERREIRA  interpôs recurso administrativo por não concordar com a nota 
obtida na prova prática de Harmonia, solicitando, ao final, sua revisão; 
  

 
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 

que quanto à prova prática de harmonia: 
 
 1.2.1 o dobramento da sexta (si) sendo o acordo de 4 e 6 é 

permitido em qualquer situação de acordo com a autora do livro adotado na 

bibliografia na página 54. Portanto não há restrição ao dobrar a 6 do acorde o que 

torna correta a questão. O candidato está certo em suas alegações,somente o 

compasso 53 está coerente com o pedido do candidato e portanto somente os pontos 

dessa questão serão considerados; 

 1.2.2 na orientação para os candidatos na parte “instruções 

específicas”, consta no ítem 4 letra “b” que não é permitido o dobramento de “notas 

atrativas” sendo que a infração dessa orientação seria penalizada com a perda de 

“0,5” ponto, no caso em pauta o candidato cometeu essa infração ao dobrar o “dó” 

que é a quinta do acorde e é nota atrativa para o ré no segundo tempo. Portanto o 

candidato não têm razão em suas alegações; 

  

 1.2.3 nessa questão o candidato assinala meio-cadência no 

primeiro e segundo tempos do 4 compasso, contudo não há repouso no segundo 

tempo e meio-cadência é caracterizado pelo repouso como explica a autora do livro 

adotado na bibliografia na página 67 “Meio-cadência é o repouso sobre o V grau 



invertido...”. Portanto o candidato não têm razão em suas alegações; 

    1.2.4 no quarto tempo do quarto compasso o candidato 

forma uma quinta direta com o tenor e o soprano sendo que na parte extrema, voz do 

soprano a quinta é formada por grau conjunto do lá para o si, de acordo com a autora 

do livro adotado na bibliografia na página 27 é permitido formar quinta direta nessa 

condição (quando uma das partes forma quinta por grau conjunto), portanto o 

candidato tem razão em suas alegações; 

    1.2.5 de acordo com a autora do livro adotado na 

bibliografia na página 64 cadência é quando há um repouso o nesse caso no segundo 

e terceiro tempo não há repouso, portanto não há que se falar em cadência. O 

candidato não tem razão em suas alegações; 

    1.2.6 no 9 compasso o candidato dobrou a sexta do acorde 

(si) na segunda inversão (4 e 6) e nesse caso como no primeiro o dobramento da 

sexta não necessita de nenhuma observação, sendo o seu dobramento permitido. 

Portanto o candidato tem razão em suas alegações. 

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

 

2.2 deferir parcialmente o pedido, devendo a nota da prova 

ser alterada de 5,60 (cinco virgula sessenta) pontos descontados para 3,30 (três 

virgula trinta) pontos descontados, totalizando 16,70 (dezesseis virgula setenta); 

    

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, 09 de abril de 2013. 
  
 

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

 
 
 
 


