
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 08/2017-DRH/CRS
 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 03/2015, de 18 de março de 2015, que regula o concurso 
público destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de Soldados do 
Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2016 (CFSd 
QPPM/2016), e,

 1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CFSd/2016,  ANNA PAULA SANTOS 
LIMA, inscrição  14679925, convocada mediante liminar judicial para realização da 
3ª fase do certame, bem como das demais etapas, interpôs recurso administrativo 
para obter a filmagem do teste de flexão de braços, bem como solicitou a revisão do 
referido teste, ao argumento de ter realizado quatro movimentos de maneira correta e 
ainda assim ter obtido pontuação zero;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  criteriosa 
avaliação  da  filmagem  do  teste  de  flexão  de  braços,  deliberou  que  a  candidata 
executou  duas  repetições  válidas,  conforme  preconiza  a  Resolução  n.  3.322,  de 
24/09/1996.

 2 RESOLVE:

 2.1  homologar  o  parecer  da  comissão  de  análise  de 
recursos; 

  2.2 publicar o extrato do resultado do recurso interposto 
pela  candidata  ao CFSd/2016,  convocada para realização do teste físico  mediante 
liminar judicial, listada abaixo:

INSCRIÇÃO NOME MODALIDADE
RESULTADO 
DO RECURSO

RESULTADO APÓS ANÁLISE 
DO RECURSO

14679925 ANNA PAULA SANTOS LIMA FLEXÃO DE 
BRAÇO

DEFERIDO ALTERAR DE 00 (ZERO) PARA 
12 (DOZE) PONTOS

2.3 disponibilizar para visualização da requerente na sede 
do Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG a filmagem do seu teste de flexão de 
braços, nos termos da Lei n. 12.527/2011.  

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

Belo Horizonte - MG, 10  de fevereiro de 2017.

     (a) EMERSON MOZZER, CORONEL PM
      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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