
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1333/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 08, de 29/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões de Polícia Militar (RPM) 
lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de Policiamento 
Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, de 
02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/10 – RMBH – MG-12.103.290 
JAIME SANTA ROSA interpôs recurso administrativo por não ter sido convocado 
para a realização dos exames preliminares de saúde – 2ª Fase, alegando que  obteve 
115,00 (cento e quinze) pontos, solicitando,  ao final,  sua convocação e cópia do 
gabarito de sua prova; 

1.2  para  os  exames  preliminares  de  saúde  –  2ª  Fase  – 
foram convocados os candidatos que alcançaram, em ordem decrescente, a nota de 
115,00 (cento e quinze) pontos, na Prova I (objetiva);

1.3 conforme divulgado no site do Centro de Recrutamento 
e Seleção – CRS o requerente alcançou a nota de 110,00 (cento e dez) pontos na 
prova I (objetiva), deixando de ser convocado para a 2ª fase;

1.4 verificou-se no recurso interposto pelo recorrente, que 
ao fazer a soma das questões acertadas e anuladas, o mesmo incluiu a questão nº 
01, contudo, essa questão não é pontuável sendo apenas para identificar o tipo de 
prova, conforme previsto no item 5.2.1, in verbis: 

5.2.1 Prova I – objetiva – conterá 39 (trinta e nove) 
questões pontuáveis, numeradas de 02 a 40, assim 
distribuídas:  13  (treze)  questões  para  língua 
portuguesa, incluindo estudo e interpretação de texto, 
08 (oito) questões para matemática, 06 (seis) questões  
para  geografia,  06  (seis)  questões  para  história  do 
Brasil,  04  (quatro)  questões  para  conhecimentos  de 
informática  e  02  (duas)  questões  para  direitos 
humanos.



1.5 foi realizado uma conferência na folha de resposta do 
recorrente, sendo confirmada a nota de 110,00 (cento e dez) pontos;

1.6  quanto  à  solicitação  de  cópia  da  folha  de  resposta,  o 
candidato poderá retirar uma cópia no Centro de Recrutamento e Seleção, situado à Rua 
dos Pampas, nº 701, bairro Prado – BH - MG,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas.

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

Belo Horizonte-MG, 09 de agosto de 2010.

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