
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 18/17-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 17/2016, de 06 de
dezembro de 2016, 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), vagas para o Quadro de Oficiais
Complementares e de Oficiais Especialistas (categorias de comunicações,
músico, motomecanização, auxiliar de saúde e armeiro) da Polícia Militar,
para o ano de 2017 e;

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o n. 121.596-1, 1º Sgt PM EZEQUIAS
MILAGRES PIRES, o n. 119.211.1, 1º Sgt PM GUTEMBERG CAMILO, o n.
117.685-8, 1º Sgt PM PAULO FERNANDO CASAL, o n. 117.657-7, 2º Sgt
PM KENIO HENRIQUE DE ARAÚJO e o n. 115.447-5, 2º Sgt PM ROBSON
PASCOAL DA ROCHA interpuseram recurso administrativo solicitando
anulação da prova objetiva;

1.2 os referidos candidatos que fizeram a prova na
cidade de Juiz de Fora alegaram que não puderam controlar o tempo durante
a realização da prova, uma vez que os relógios foram recolhidos pelo
aplicadores da prova e que os candidatos da cidade de Barbacena foram
beneficiados com um relógio na parede;

1.3 o item 10.4 do edital que regula o certame dispõe:

10.4 Durante a realização das provas não se admitirá
qualquer tipo de consulta, sendo vedado o porte/posse na
sala de prova, após iniciada esta, de aparelhos e
equipamentos eletrônicos, telefones celulares,
computadores, relógios de qualquer tipo, alarmes de
veículo e similares. Tais objetos poderão ser mantidos na
sala de prova, desde que desligados e fora do alcance físico
do candidato, sob pena de eliminação, não se
responsabilizando a administração do concurso por perdas
ou extravios ocorridos durante a realização das provas, nem
por eventuais danos. (g.n)



1.4 o princípio da isonomia foi respeitado já que no
item 10.1 das orientações aos aplicadores de prova consta a seguinte
determinação:

10.1 (...) marcar, no quadro, o tempo de prova, de meia em
meia hora, para que o candidato fique ciente do tempo já
transcorrido.

1.5 ademais, o próprio desenvolvimento do concurso
(possibilidade de usar banheiros, tomar água, recolhimento do gabarito da
prova objetiva) indica com exatidão ao candidato acerca do horário,
conforme disposto no edital.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos interpostos por
preencherem os pressupostos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido dos candidatos por não ter
havido violação ao princípio da isonomia, considerando que a nenhum
candidato foi permitido usar relógio e a todos os candidatos foi informado de
meia em meia hora sobre o tempo de prova transcorrido.

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

Belo Horizonte-MG, 10 de março de 2017.

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