
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 114 /11-DRH/CRS

         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 
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/2010  – RMBH – MG-12.385.348 
TALES VILELA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota no Teste 
Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando sua revisão;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 05 (cinco) repetições de forma correta  no Teste 
Dinâmico de Barra, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que 
regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

        Belo Horizonte-MG, 10  de janeiro de 2011.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 115/11-DRH/CRS

         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 
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, 

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH  –  20941957-1 
DICRJ   SAULO VÍTOR SANTOS MACHADO interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota na Prova de Corrida de 2.400m do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando sua revisão;

1.2 a chamada para todos os candidatos foi às 08:30hs, o início 
às 09:00hs e a liberação por volta das 10:30 hs, com chamada para realização da corrida 
de 2.400 mt às 14:30 horas. Todos os candidatos cumpriram o mesmo rito; a temperatura 
estava agradável,  o céu nublado e tinha acabado de chover; a Polícia Militar busca na 
sociedade, pessoas com boa capacidade física, pois, em intervenção em uma ocorrência, o 
indivíduo terá que fazer uso de sua força física, sem levar em conta a temperatura no 
momento, o relevo, entre outros. Todos os candidatos concluíram o teste físico, sendo que 
somente o recorrente não conseguiu. O candidato quando efetua a inscrição, atesta que 
aceita a norma prevista no edital. Há de ressaltar que mesmo o candidato conseguindo 
nota máxima (vinte pontos), não seria chamado para a próxima fase, pois, ficaria abaixo 
da nota de corte que foi 184,00 (cento e oitenta e quatro) pontos, 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

        Belo Horizonte-MG, 10   de janeiro de 2011.

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