
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1330/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

                                           1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM RONALD JEAN DE 
OLIVEIRA  HENRIQUES  ajuizou  Ação  Ordinária  por  não  concordar
com o resultado da análise de sua redação, que deixou de ser corrigida por não ter 
cumprido a forma exigida para a interposição de recursos administrativos;

1.2  em  cumprimento  à  decisão  judicial,  foi  realizada  a 
correção da redação do recorrente pela comissão  de recursos,  sendo produzida a 
seguinte análise:

I – 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, obtendo a nota 04.

II – ARGUMENTAÇÃO COERENTE DAS IDÉIAS E INFORMATIVIDADE

O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 

limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 

idéias no interior do texto, obtendo a nota 04.

Ex.: “O conceito de expressão podemos recorrer a várias forma, por exemplo,  

juridicamente...”

Ex.:  “Portanto expressão, nada mais é do que um direito de todo e qualquer 

cidadão em demonstrar a sua vontade a terceiros...”

III – 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, obtendo a nota 04.

Ex.:  “Podemos entender, então, que liberdade liga-se a expressão, de forma 

que todos temos o direito de expressarmos de forma livre...” 

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS

Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 

excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam 

totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade, obtendo a nota 04.

V– 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, em determinadas passagens,  tais  como: “Devemos ficarmos atentos 

(...) percebemos que esta estampado no rol”, obtendo a nota 04.

Por esses motivos, a nota 20,00 (vinte) atribuída aos itens I 
a V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  por determinação judicial, abrir novo prazo para que o 
candidato interponha recurso administrativo para o Chefe do Estado Maior contra a 
análise aqui apresentada, salientando ao recorrente que o prazo está previsto no item 
9.1 do edital  que regula o certame,  in  verbis:  “9.1 Caberá recurso,  devidamente 
fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato  
a que se referir.”

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

            
  Belo Horizonte-MG, 05 de agosto de 2010.

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