
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1349/10-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 
29/05/2010, 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 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-13.199.030 
BRUNO  MARQUES  MARTINS,  MG-10.226.237  CARLOS  EDUARDO  COSTA, 
MG-11.358.994 GUILHERME GAMA SILVA, MG-12.198.232 HEBRON ACAZ PEREIRA 
DA  SILVA,   MG-8.539.519  IGOR  FILIPPE  MOREIRA  SANTANA,  MG-10.827.944 
LEANDRO SAMOS DE OLIVEIRA,  RJ-123.348.013 PAULO SÉRGIO RODRIGUES DOS 
SANTOS, MG-14.007.539 ROBSON BORGES DA SILVA E MG-12.338.639 WASHINGTON 
LUIS PEREIRA SOARES interpuseram recursos administrativos por terem sido eliminados 
do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos 
no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos 
os atos que os tornaram inaptos,  para continuarem participando das demais  fases do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “C”, grupo II, item 1 e anexo “E”, grupo VI, item 5;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir  os pedidos pelas razões acima explicitadas,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10   de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1350 /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, 

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-14.359.667 
GUSTAVO VINÍCIUS NOGUEIRA MARTINS interpôs recursos administrativos por ter 
sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  o 
consideraram  inapto  nos  exames  preliminares  OTORRINOLARINGOLÓGICO  e 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, itens 6 e 7, anexo “C”, grupo II, item 1 e 
anexo “E”, grupo VI, item 5;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1351 /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, 

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – RJ-12.100.435-2 
RONALDO ANTÔNIO LOPES DA SILVA  interpôs recursos administrativos por ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram 
inapto  nos  exames  preliminares  OFTALMOLÓGICO  e  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente  não  apresentou  fatores  e  alterações  incapacitantes  relativos  ao  exame 
preliminar OFTALMOLÓGICO, previsto nas normas editalícias e na Resolução Conjunta 
nº  4073,  de  26/04/2010,  devendo,  portanto,  ser  reformada  a  decisão  anterior, 
encontrando-se apto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO;

1.4  quanto  ao  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, o candidato não compareceu para avaliação, infringindo, 
assim, os itens 9.1, 9.2 e 9.3, “b” do edital regulador do certame, que dispõe,  in 
verbis: 

“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora do local  ou horário 
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases 
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física  ou  de  saúde,  mesmo  que  eventual  ou 
temporária, que o impeça de comparecer, executar ou 
completar qualquer prova, teste ou exame. 

9.3 Será eliminado do processo seletivo, dentre outras 
situações previstas neste edital, o  candidato que: b) 
faltar  ou  chegar  atrasado  para  a  realização  de 
qualquer  prova,  teste  ou  exame,  bem  como  para 
qualquer chamada previamente prevista;”;

1.5 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 



conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido no exame preliminar OFTALMOLÓGICO;

2.3  indeferir  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1352 /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, 

4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-11.988.316  DAIAN  VIEIRA  VICENTE  e  MG-13.035.420  RICARDO 
FERREIRA NUNES interpuseram recursos administrativos por terem sido eliminados 
do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram 
inaptos no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final,  que 
sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das demais 
fases do certame; 

1.2  os  candidatos  não  compareceram  para  avaliação, 
infringindo, assim, os itens 9.1, 9.2 e 9.3, “b” do edital regulador do certame, que 
dispõe, in verbis: 

“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora do local  ou horário 
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases 
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física  ou  de  saúde,  mesmo  que  eventual  ou 
temporária, que o impeça de comparecer, executar ou 
completar qualquer prova, teste ou exame. 

9.3 Será eliminado do processo seletivo, dentre outras 
situações previstas neste edital, o  candidato que: b) 
faltar  ou  chegar  atrasado  para  a  realização  de 
qualquer  prova,  teste  ou  exame,  bem  como  para 
qualquer chamada previamente prevista;”;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1353 /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, 

5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-14.667.398  ALEXANDRE  FAGUNDES  GOMES,  MG-17.425.652  JANICE 
MENDES DE ÁVILA, MG-8.515.796 LUIZA CORDEIRO FREIRE e MG-10.279.691 
MARCUS  ADÃO E  SOUSA  interpuseram recursos  administrativos  por  terem sido 
eliminados  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  os 
consideraram inaptos no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, 
ao  final,  que  sejam  revistos  os  atos  que  o  tornaram  inapto,  para  continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  os  candidatos  não  compareceram  para  avaliação, 
infringindo, assim, os itens 9.1, 9.2 e 9.3, “b” do edital regulador do certame, que 
dispõe, in verbis: 

“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora do local  ou horário 
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases 
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física  ou  de  saúde,  mesmo  que  eventual  ou 
temporária, que o impeça de comparecer, executar ou 
completar qualquer prova, teste ou exame. 

9.3 Será eliminado do processo seletivo, dentre outras 
situações previstas neste edital, o  candidato que: b) 
faltar  ou  chegar  atrasado  para  a  realização  de 
qualquer  prova,  teste  ou  exame,  bem  como  para 
qualquer chamada previamente prevista;”;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1354 /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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

6 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
BA-1.310.576.858  BRUNO  NERES  WLINGER,  MG-13.324.926  GUILHERME 
RODRIGUES  DOS  SANTOS,  MG-11.445.638  KAROLIN  KÊNIA  DA  CUNHA, 
MG-13.680.913 LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA E MG-22.284.199 LUIZ PAULO 
JOAQUIM JÚNIOR interpuseram recursos administrativos por terem sidos eliminados do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no 
exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que 
os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, item 11 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir  os pedidos pelas razões acima explicitadas,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1355 /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 07, de 
05/05/2009, 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 unidades 
das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

7 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-12.888.829 
TAYGUARA DUTRA MARQUES DE SOUZA e MG-12.897.726 WALTER PRATES DA SILVA 
JÚNIOR  interpuseram  recursos  administrativos  por  terem  sido  eliminados  do  processo 
seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1356/10-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 07, de 
05/05/2009, 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 unidades 
das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

8 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-11.399.008 
RAFAEL  DE  OLIVEIRA  JÚNIOR,  MG-10.554.890  RAQUEL  CAROLINE  DA  SILVA, 
MG-9.246.203  SUELEM  DUARTE  LUZ,  MG-8.287.772  VINÍCIUS  RAMOS  GOMIDES, 
MG-13.487.415 WARLEI ANACLETO DE LIMA E MG-15.854.001 YARA NASCIMENTO 
ALVARENGA  interpuseram recursos administrativos por terem sido eliminados do processo 
seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame 
preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o tornaram 
inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1358 /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, 

9 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-16.135.205 
DIEGO MARADONA CORTEZZI GUIMARÃES PEDRAS  interpôs recurso administrativo 
por ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o 
considerou inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, itens 6 A e 12 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1359/10-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, 

10 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.701.815 
ÁLVARO CÉSAR GONÇALVES PÉTRUS interpôs recursos administrativos por ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram 
inapto  nos  exames  preliminares  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  e  OFTALMOLÓGICO, 
pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XII, itens 17 e 20 e anexo “E”, grupo XIV-A, itens 
05 e 12;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1360/10-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, 

11 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-12.949.633 
THIAGO CÉSAR GOMES MORAES interpôs recursos administrativos por ter sido eliminado do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  o  consideraram inapto  nos 
exames  preliminares  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final, 
que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das demais 
fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias 
e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1362  /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, 

12 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH –  MG-9.182.790 
BÓRIS EUGÊNIO NASCIMENTO DE PAULA  interpôs recursos administrativos por ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram 
inapto nos exames preliminares OTORRINOLARINGOLÓGICO e OFTALMOLÓGICO, pleiteando, 
ao final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias 
e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1361/10-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, 

13 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.816.814 
RODRIGO LIMA DE SOUSA  interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “A”, II, 3, letra A e anexo “E”, grupo III, item 11;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1363/10-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

14 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-14.292.368 
FERNANDA VOGA PEREIRA CASSIMIRO interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminada do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que a considerou 
inapta no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  a  tornou  inapta,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  a  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XII, itens 17 e 20;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1364  /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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

15 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-12.000.503 
FREDERICO  GALINDO  MALUF  PINTO interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XII, item 20;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1365 /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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

16 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.426.794 
MARCONE  DIAS  SOUZA interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminado  do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo I, item 9;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1366 /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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

17 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-12.385.348 
TALES  VILELA interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminado  do  processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando,  ao final,  que seja revisto o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XII, item 19;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1367 /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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

18 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-12.302.054 
VINÍCIUS  CARLOS  TAVARES  ROCHA interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XII, itens 19 e 26;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1368/10-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, 

19 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-13.861.270 
ALTAMIRO ALVES FERREIRA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO,  pleiteando,  ao  final,  que  seja  revisto  o  ato  que  o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias 
e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG,  10    de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1369/10-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

20 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-11.399.078 
WINDELL FERNANDES SOARES ARAÚJO interpôs recurso administrativo em face 
de ter sido eliminado do processo seletivo, por ter chegado atrasado para o horário 
previsto de realização dos exames OFTALMOLÓGICO e OTORRINOLARINGOLÓGICO, 
pleiteando,  ao  final,  que  seja  revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto  para  continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2 conforme previsto nos subitens 9.1, 9.2 e 9.3, letra b, in 
verbis: 

“9.1 não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as  
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência 
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que 
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame. 

9.3  Será eliminado do processo seletivo, dentre 
outras situações previstas neste edital,  o candidato 
que:  b)  faltar  ou  chegar  atrasado  para  a 
realização de qualquer prova, teste ou exame, 
bem como para qualquer chamada previamente 
prevista”,

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, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.



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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1370  /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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

21 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-11.135.752 
DAVIDSON  ANDRADE  DE  OLIVEIRA interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XII, itens 19, 20 e 22;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1371 /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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado  (CTSP/2010 -  INTERIOR),  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  079,  de 
06/05/2009 e, 

22 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010  – RMBH – 2.173.516-DF 
CARLOS  EUGÊNIO  SAMPAIO  LOBÃO  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que 
no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e 
alterações que são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na 
PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente  não  apresentou  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias  e  na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de  26Abr10,  devendo,  portanto,  ser 
reformada a decisão anterior,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG,  10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1372/10-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, 

23 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-12.948.987 
PHILLIPE HUGO COSTA ALVES interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou inapto  no 
exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VII, item 1;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1373/10-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

24 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-14.871.929 
YAGO  DANIEL  ALVES  SANTOS interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do  processo  seletivo,  alegando  que  não  compareceu  para  realizar  os 
exames  preliminares  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  e  ODONTOLÓGICO  por  ter  sido 
acometido  de  uma  gastrite  aguda,  ficando  impedido  de  comparecer  na  data 
previamente agendada,  solicitando, nova oportunidade para realizar os exames; 

1.2 conforme previsto nos subitens 9.1, 9.2 e 9.3, letra b, in 
verbis: 

“9.1 não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as  
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência 
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que 
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame. 

9.3  Será eliminado do processo seletivo, dentre 
outras situações previstas neste edital,  o candidato 
que:  b)  faltar  ou  chegar  atrasado  para  a 
realização de qualquer prova, teste ou exame, 
bem como para qualquer chamada previamente 
prevista”,

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, não 
sendo possível modificar a situação do recorrente, face à vedação legal.



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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1374 /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, 

25 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.021.046 
FELIPE  KREPE  DUARTE  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminado  do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar  OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV-A , itens 5 e 6;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1375/10-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

26 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.109.701 
RAFAEL CHAGAS DAMASCENO interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XII, itens 20 e 26;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1376 /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, 

27 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH – MG14.201.640 
DENÍLSON MACHADO SANTANA FERREIRA interpôs recursos administrativos por ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram 
inapto nos exames preliminares CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e OFTALMOLÓGICO, pleiteando, 
ao final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias 
e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1377 /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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

28 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-13.505.340 
DIELE  DE  MOURA  PRIORI  PEREIRA,  RN-1.809.551  FILIPE  FINIZOLA  DINIZ 
FILGUEIRA,  MG-16.663.482  PEDRO  HENRIQUE  ANTUNES,  MG-14.115.452 
RAFAEL BRUNO DE SOUSA RAMOS, MG-11.370.952 RAFAEL MARTINS AUGUSTO 
MOTA, MG-11.595.887 ROGÉRIO PEREIRA FONSECA E MG-15.094.668 THIAGO 
ALEXANDRE  CARNEIRO interpuseram  recursos  administrativos  por  terem  sido 
eliminados  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  os 
consideraram inaptos  no exame preliminar  OFTALMOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que 
sejam revistos  os  atos  que  os  tornaram  inaptos,  para  continuarem  participando  das 
demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, item 3 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir  os pedidos pelas razões acima explicitadas,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1378 /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, 

29 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-11.162.996 
CRISTIANO FERREIRA DA CUNHA MENEZES  interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no 
exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias 
e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1379/10-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, 

30 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-14.151.264 
JEFFERSON LEANDRO MAGALHÃES DA COSTA interpôs recurso administrativo por ter 
sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV-A , item 6;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10   de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1380/10-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, 

31 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-12.295.356 
AMANDA FERREIRA BRAZ interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminada  do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou inapta no exame 
preliminar  OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que a tornou 
inapta, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  a  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, item 12 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1381/10-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, 

32 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-11.985.788 
LEANDRO GONÇALVES MELGAÇO interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou inapto  no 
exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VI, item 5;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1382/10-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, 

33 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-11.151.924 
AUGUSTO TADEU FERNANDES DA CUNHA interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VIII, item 1;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1383/10-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, 

34 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-11.175.359 
SAMUEL TOMAZ DOMINGOS GUALBERTO interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VIII, item 2;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1384  /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, 

35 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-14.379.525 
DANIEL  ROGÉRIO  PEREIRA  DUTRA  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, item 6 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1385/10-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, 

36 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.365.694 
CIRO OCTAVIO DE SOUZA FERNANDES  interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, item 6 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1386 /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, 

37 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-13.866.559 
CLÁUDIO ALEXANDRE FARIAS DE SOUZA  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no 
exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias 
e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1387/10-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, 

38 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-11.398.047 TALLES DE SOUSA CARVALHO interpôs recurso administrativo por 
ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o 
considerou inapto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao 
final,  que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e 
que no anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e 
alterações que são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão 
na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias  e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10,  devendo, portanto,  ser 
reformada a decisão anterior,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  pelas  razões  acima  explicitadas  e 
modificar a situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1388 /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, 

39 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-14.590.440 
DIEGO DOS SANTOS SAID MOTA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou inapto  no 
exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, item 1 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1389 /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, 

40 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-11.462.679 
CARLOS ANTÔNIO NETTO COUTINHO  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, itens 5 A e 6 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1390 /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, 

41 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-10.742.605 
MAXMILLIAN CANDELÁRIA VALAMIEL  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, itens 3 A e 6 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1391/10-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, 

42 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-17.597.512 
JÉSUS ANTÔNIO DA SILVA  interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XI, item 5;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1392/10-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, 

43 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-14.909.744 
BRUNO AIRES DE SOUZA ROSA,  interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou inapto  no 
exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VII, item 10;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1393 /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, 

44 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-16.431.623 
JEFERSON GILL GOMES BORGES  interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou inapto  no 
exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XI, item 1;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1394 /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, 

45 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-17.043.716 
HANNAH OLIVEIRA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por ter sido eliminada 
do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que a considerou inapta no 
exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que a tornou inapta, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  a  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo IX, item 4;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1395 /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, 

46 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-12.858.000 
HARISTON TED DAMASCENO interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar  ODONTOLÓGICO, pleiteando,  ao  final,  que seja revisto  o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XVII, item 4;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1396 /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, 

47 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-11.862.892 
HÉLIO  MARCOS  MENDES  SANTOS  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VI, item 11;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1397/10-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, 

48 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-16.464.557 
LUIZ RICARDO TURQUETTI DA SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar ODONTOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XVII, itens 1 e 6;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1398 /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, 

49 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-15.389.113 
GILBERTO FREIRE DE ALMEIDA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “C” , grupo II, item 1 e grupo “E”, grupo VI, itens 5 e 15;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1399/10-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, 

50 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-12.767.801 
POLLYANA CARVALHO BISPO DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por ter 
sido eliminada do processo seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou 
inapta no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  a  tornou  inapta,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  a  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “A”, grupo II, item 3 B;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1400/10-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, 

51 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-10.574.043 
RAMON  ESTEVÃO  SILVA  FERREIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar ODONTOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XVII, item 3;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1401/10-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, 

52 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG- 11.424.533 
GILMAR DOS SANTOS MARQUES ALVES  interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VI, itens 1,3,5,15;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1402/10-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, 

53 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG- 13.704.458 
JONATHAS APARECIDO DE SOUZA OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por ter 
sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XI, item 5;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1403/10-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

54 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-14.027.694 
RODRIGO  DOS  SANTOS  MARIANO  E  MG-12.728.201  RODRIGO  TERRA  DE 
ALMEIDA interpuseram recursos administrativos por terem sidos eliminados do processo 
seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame 
preliminar  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam revistos  os  atos  que  os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “B”, II, 1, A e anexo “E”, grupo XIV, item 6;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir  os pedidos pelas razões acima explicitadas,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1404/10-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

55 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-13.127.025 
ANTÔNIO  HENRIQUE  DE  CARVALHO  E  MG-10.806.812  RAFAEL  AUGUSTO 
ALMEIDA DE MORAES interpuseram recursos administrativos por terem sidos eliminados 
do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos 
no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos 
que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, item 7 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir  os pedidos pelas razões acima explicitadas,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1405/10-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

56 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-16.414.718 
CRISTIANO  SILVA  DE  PAULA,  MG-11.876.044  DENER  BATISTA  DE  SOUZA, 
MG-14.140.233 ESTEVAM MORENO TAVARES, MG-12.791.788 GUSTAVO PEREIRA 
NUNES,  MG-11.059.671  RICARDO  DA  SILVEIRA  GONÇALVES  SANTOS, 
MG-13.755.159 THIAGO FERREIRA GONÇALVES VIANA E MG-13.227.923 THIAGO 
OLIVEIRA GARCIA FONSECA, interpuseram recursos administrativos por terem sidos 
eliminados  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  os 
consideraram inaptos  no exame preliminar  OFTALMOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que 
sejam revistos  os  atos  que  os  tornaram  inaptos,  para  continuarem  participando  das 
demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, item 8 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir  os pedidos pelas razões acima explicitadas,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1406 /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, 

57 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.506.642 
EVERTON SANTOS CORREA  interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar  OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, itens 3 A e 6A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1407/10-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, 

58 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.010.570 
GUILHERME BARROS BORGES interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar  OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, itens 6 A e 7A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1408 /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, 

59 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-10.057.617 
CHRISTIANO  GONÇALVES  CHAVES  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “B”, grupo II, item 1 A e anexo “E”, grupo XIV, item 6 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1409  /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, 

60 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-17.936.702 
PAULO HENRIQUE GONÇALVES VASCONCELOS interpôs recurso administrativo por ter 
sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, itens 3 A e 12 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1410 /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, 

61 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-15.462.253 
JOSENILSON  DO  CARMO  SANTOS  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, itens 8 A E 12 A ;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1411 /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, 

62 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-16.002.996 
TIAGO  ANTÔNIO  PEREIRA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, itens 5 A E 12 A ;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1412/10-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, 

63 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-11.497.506 
RODRIGO ALVES MARQUES interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram inapto nos 
exames preliminares ODONTOLÓGICO e OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, 
que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das demais 
fases do certame; 

1.2 após reavaliação pela comissão de recursos devidamente 
nomeada para este  fim,  confirmou-se que o candidato  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073,  de  26/04/2010,  anexo  “E”,  grupo  VI,  itens  05  e  15  e  não  apresenta  fator 
incapacitante no exame preliminar ODONTOLÓGICO;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando:

2.2.1 apto no exame preliminar ODONTOLÓGICO;

2.2.2  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLANRINGOLÓGICO, conforme anexo “E”, grupo VI, itens 05 e 15.

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

           Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



  

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1413/10-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, 

64 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-12.641.655 
LUIZ EDUARDO LIMA GOMES interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram inapto nos 
exames  preliminares  OTORRINOLARINGOLÓGICO  e  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao 
final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após reavaliação pela comissão de recursos devidamente 
nomeada para este  fim,  confirmou-se que o candidato  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073,  de  26/04/2010,  anexo  “E”,  grupo  XIV-A,  item  06  e  não  apresenta  fator 
incapacitante no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando:

2.2.1 apto no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO;

2.2.2 inapto no exame preliminar  OFTALMOLÓGICO, conforme 
anexo “E”, grupo XIV-A, item 06.

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

           Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1414 /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, 

65 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-11.185.896 
BRUNO SÉRGIO DAMASO interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminado  do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram inapto nos 
exames  preliminares  OTORRINOLARINGOLÓGICO  e  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao 
final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após reavaliação pela comissão de recursos devidamente 
nomeada para este  fim,  confirmou-se que o candidato  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “C”, grupo II, item 01 e anexo “E”, grupo IV, item 05 e  não 
apresenta fator incapacitante no exame preliminar OFTALMOLÓGICO;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando:

2.2.1 apto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO;

2.2.2 inapto no exame preliminar  OTORRINOLARINGOLÓGICO, 
conforme anexo “C”, grupo II, item 01 e anexo “E”, grupo IV, item 05.

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

           Belo Horizonte-MG,  10   de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1415/10-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, 

66 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-11.627.474 
MARCELINO SILVA SEVERINO interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram inapto nos 
exames  preliminares  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  e  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao 
final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após reavaliação pela comissão de recursos devidamente 
nomeada para este  fim,  confirmou-se que o candidato  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VII, item 10 e não apresenta fator incapacitante 
no exame preliminar OFTALMOLÓGICO;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando:

2.2.1 apto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO;

2.2.2 inapto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
conforme  anexo “E”, grupo VII, item 10.

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

           Belo Horizonte-MG,   10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1416/10-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, 

67 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-15.069.770 
ROMUALDO MANOEL DOS SANTOS ESTEVES JUNIOR interpôs recurso administrativo 
por ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o 
consideraram  inapto  nos  exames  preliminares  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  e 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após reavaliação pela comissão de recursos devidamente 
nomeada para este  fim,  confirmou-se que o candidato  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073,  de  26/04/2010,  anexo  “E”,  grupo  XIV-A,  item  06  e  não  apresenta  fator 
incapacitante no exame preliminar CLÍNICO ANTROPOMÉTRICO;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando:

2.2.1 apto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO;

2.2.2 inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, conforme 
anexo “E”, grupo XIV-A, item 06.

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

           Belo Horizonte-MG, 10   de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1417 /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, 

68 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-10.317.317 
CARLOS MEDEIROS DE ASSIS interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar  OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV-A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1418/10-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 07, de 
05/05/2009, 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 unidades 
das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

69 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-12.835.034 
ANDERSON  DALTON  FRANCO  SILVA,  MG-15.341.280  ARTHUR  ROSA  DE  SOUZA, 
MG-14.720.892 CAIO HILTON CAMILO SALDANHA, MG-5.279.721 CAMILO HENRIQUE 
ALVES DE SOUZA, M-9.320.275 ÉRICA DE ALMEIDA FRANCO, 2.133.469-DF FÁBIO 
RODRIGUES  ALVES  PEREIRA,  MG-8.364.916  JÚNIO  ANTÔNIO  PEREIRA  DA  SILVA 
ALVIM,  MG-12.580.868  JÚNIO  JORGE  DE  OLIVEIRA,  MG-14.183.538  LORENA 
FRANCIANE DE ASSIS LIMA E MG-12.834.474 LUIS GUSTAVO DE SOUZA interpuseram 
recursos administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando 
com  os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame  preliminar  ODONTOLÓGICO, 
pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem 
participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1419/10-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 07, de 
05/05/2009, 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 unidades 
das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

70 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-13.467.257 
DOUGLAS VIEIRA WALTER,  MG-12.867.662 ÉDER ROBERTO VERÍSSIMO MAFORTE, 
MG-11.408.547 EDERSON CÉSAR LOPES DA SILVA,  RJ-13.048.159-1 FÁBIO VILAS 
LOBO  PIRES,  ES-207.019.498  FILIPE  BERNARDES  DA  SILVA,  MG-12.871.154 
FLADIMIR  MARCUS  DE  QUEIROZ,  MG-12.108.158  GILBERTO  NUNES  GUIMARÃES, 
MG-13.125.217  GILMAR  DE  JESUS,  MG-16.439.546  HEIDER  DE  ARAÚJO  ASSIS, 
MG-16.194.357 ISRAEL CAMPOS MIRANDA DA SILVA, MG-13.130.760 JACQUELINE 
RIBEIRO  JUNQUEIRA,  MG-13.193.014  JONAS  DOS  SANTOS  MONTEIRO, 
MG-15.143.388  LEANDRO  MARTINS  MAIA,  MG-14.260.333  MÁRCIO  LUCIANO  DE 
OLIVEIRA TAVARES, MG-15.003.492 MAURO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE SOUZA, 
MG-12.503.248  OMAR  BARBOSA  SILVA,  MG-11.160.986  RAFAEL  GUILHERME 
MORELLI SANTOS, MG-14.629.150 THALES DIEGO SILVEIRA SILVA, MG-13.383.461 
THIAGO  ANTUNES  MATOSO,  MG-12.605.258  THIAGO  CALDEIRA  DOS  REIS, 
MG-13.512.793  WELLERSON  WIANEY  CARVALHO  DE  OLIVA  E  MG-13.802.202 
WEMERSON  EVANGELISTA   interpuseram  recursos  administrativos  por  terem  sido 
eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram 
inaptos no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos 
que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão dos recorrentes;

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

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

Belo Horizonte-MG, 10   de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1420/10-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 07, de 
05/05/2009, 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 unidades 
das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

71 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-15.165.992 
FERNANDA MIRELLY OLIVEIRA, MG-17.163.856 LOHANE RODRIGUES FERREIRA DO 
NASCIMENTO  E  MG-15.339.211  MARCO  AURÉLIO  LIMA  DA  COSTA  MONTEIRO 
interpuseram recursos administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se 
conformando  com  os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram 
inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão dos recorrentes;

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

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

  
Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1421/10-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 07, de 
05/05/2009, 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 unidades 
das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

72 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-13.978.575 
DIEGO RODRIGUES  DA SILVA VIANA,  MG-10.987.399 MARCUS VINÍCIUS SANTOS 
XAVIER, MG-11.472.554 MICHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA, MG-14.286.894 MULLER 
DE PAULA, MG-15.764.165 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, MG-14.071.135 POLIANE 
OLIVEIRA ALVES, MG-13.724.070 RAFAEL MOURA MATOSO, MG-14.165.587 RHUAN 
ROSBERG  LIMA  DOS  REIS,  MG-13.665.939  RONAN  BUENO  DOS  SANTOS  E 
MG-11.265.673 WALYSTHON ALVES FERNANDES  interpuseram recursos administrativos 
por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os 
consideraram inaptos no exame preliminar ODONTOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam 
revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do 
certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG,  10   de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1422 /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 07, de 
05/05/2009, 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 unidades 
das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

73 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos  ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.502.341 
CLEYTON  DELANE  FERREIRA,  MG-12.339.969  CRISTIANO  RAMALHO  FERNANDES, 
MG-13.572.590  DIOGO  HENRIQUE  FERREIRA,  MG-12.485.729  DIOGO  MOL  DE 
OLIVEIRA  LOPES,  M-9.185.336  DOUGLAS FERREIRA  DE  ALMEIDA,  MG-12.545.899 
FABIANO  MIGUEL  PESSOA,  MG-14.793.054  GILVANE  DIAS  ROCHA,  MG-9.320.777 
MILLER  GARCIA  PEREIRA,  MG-12.879.054  PAULO  AUGUSTO  GRANATO  SILVA, 
M-6.954.900  RODRIGO  DE  OLIVEIRA  FELIZARDO,  MG-14.748.612  ROSIELE  ROSA 
ROBERTO  E  MG-13.438.491  THIAGO AUGUSTO GONÇALVES  MAYRINK  interpuseram 
recursos administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando 
com  os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram 
inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações incapacitantes 
para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 4073, de 26/04/2010, 
anexo “E”, grupo VI, itens 5 e 15;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, conformados 
às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública  prerrogativa  de 
normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não sendo 
possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1423 /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, 

74 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-10.915.938 
LEONARDO VILA REAL PEREIRA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram inapto 
nos exames preliminares CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao 
final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após reavaliação pela comissão de recursos devidamente 
nomeada para este  fim,  confirmou-se que o candidato  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “A”, grupo II, item 3, letra A e anexo “E”, grupo III, item 11 
e não apresenta fator incapacitante no exame preliminar OFTALMOLÓGICO;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando:

2.2.1 apto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO;

2.2.2 inapto no exame preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO 
conforme anexo “A”, grupo II, item 3, letra A.

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

           Belo Horizonte-MG,  10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1424/10-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, 

75 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-12.915.456 
ANDERSON ARAÚJO MARINHO interpôs recursos administrativos por ter sido eliminado 
do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram inapto 
nos exames preliminares CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao 
final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “A”, grupo II, item 3, letra A, anexo “E”, grupo III, item 11 e 
anexo “E”, grupo XIV-A, item 08;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1425/10-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, 

76 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH  –  20.941.957-1 
SAULO VÍTOR SANTOS MACHADO interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram inapto no exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o 
tornaram inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  reavaliação  pela  comissão  de  recursos  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou-se  que  o  candidato  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 4073, de 
26/04/2010, anexo “A”, grupo II, item 3, letra A e não apresenta fator incapacitante no exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO em relação ao anexo “E”, grupo VII, item 08;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, conformados 
às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública  prerrogativa  de 
normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando:

2.2.1  apto  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
quanto ao anexo “E”, grupo VII, item 08;

2.2.2  inapto  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
quanto ao anexo “A”, grupo II, item 3, letra A.

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

           Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1426/10-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, 

77 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-11.037.732 
ARLEM MARTINS  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminado  do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando,  ao final,  que seja revisto o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VII, item 8;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1427/10-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, 

78 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-11.812.478 
RENATA PUIATI BERGAMASCHI  interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou inapto  no 
exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VII, item 15;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1428/10-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, 

79 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-15.945.914 
RAPHAEL MOREIRA CÂNDIDO interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar  OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XIV, item 12 A e  anexo “B”, grupo II, item 1 A;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1429/10-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, 

80 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-14.288.458 
CRISTIANO EUSTÁQUIO  DE  JESUS  LIMA  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no 
exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias 
e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1430/10-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

81 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-16.453.333 
LUIZ SOARES DE OLIVEIRA FILHO interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado  do  processo  seletivo,  alegando  que  não  compareceu  para  realizar  os 
exames preliminares de saúde, por ter se confundido com uma mensagem publicada 
no site da PMMG, na área de concursos, solicitando nova oportunidade para realizar os 
exames; 

1.2 conforme previsto nos subitens 9.1, 9.2 e 9.3, letra b, in 
verbis: 

“9.1 não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as  
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência 
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que 
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame. 

9.3  Será eliminado do processo seletivo, dentre 
outras situações previstas neste edital,  o candidato 
que:  b)  faltar  ou  chegar  atrasado  para  a 
realização de qualquer prova, teste ou exame, 
bem como para qualquer chamada previamente 
prevista”,

1.3  a  mensagem  publicada  no  site  do  Centro  de 
Recrutamento e Seleção segue determinação do Tribunal Regional Eleitoral e contém 
os seguintes dizeres: “Parte deste site está desativado em função da legislação 
eleitoral até que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) oficializa o término das 
eleições.”.  Em nenhum momento foi dito que os concursos haviam sido suspensos 
até o final das eleições, não cabendo, dessa forma, como justificativa para submissão 
do candidato aos exames preliminares de saúde, fora do prazo previsto no edital que 
regula o certame,



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, não 
sendo possível modificar a situação do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1431/10-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, 

82 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.387.439 
THIAGO GONÇALVES RIBEIRO  interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que o considerou inapto  no 
exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo XI, item 09;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1432/10-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 
29/05/2010, 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, 

83 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP/2010 –  RMBH –  M-9.271.583 
ELEAZAR TEIXEIRA  DE  CARVALHO FILHO,  MG-17.706.499  GILMAR EUDES  LOPES, 
MG-10.287.430  HELBERT  ALEXANDRE  BRAGA  SOARES,  MG-16.593.364  JANAÍNA 
BATISTA  DA  SILVA,  MG-11.049.651  MATHEUS  HENRIQUE  OZÓLIO  DINIZ  E 
MG-10.362.994  WILMAR  JÚNIO  CARREIRO  MARTINS interpuseram  recursos 
administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com 
os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  nos  exames  preliminares 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam revistos  os  atos  que  os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “A”, grupo II, item 3 A e anexo “E”, grupo III, item 11;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir  os pedidos pelas razões acima explicitadas,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1433 /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 
29/05/2010, 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, 

84 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – MG-11.737.893 
FELIPE  OLIVEIRA  MEIRA,  MG-12.895.689  GUSTAVO  YOSHIRO  MARTINS 
SHIGUEKAWA, MG-14.773.070 HAWERD SILVA REIS, MG-11.818.668 RENATO PINHO 
BARBOSA,  MG-10.584.011  THALES  FERREIRA  LINS,  MG-11.322.638  WALDOMIRO 
FLORES NETO E MG-11.995.956 WELISSON CAETANO DA SILVA interpuseram recursos 
administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com 
os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  nos  exames  preliminares 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam revistos  os  atos  que  os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes  para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº 
4073, de 26/04/2010, anexo “E”, grupo VII, item 8;

1.3 o art.  37 da CF/88 e o art.  21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir  os pedidos pelas razões acima explicitadas,  não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1434/10-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 07, de 
05/05/2009, 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 unidades 
das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

85 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos  ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-13.778.067 
AMANDA  PINAS  SOUZA,  MG-14.707.885  ANDERSON  SOUZA  DE  CARVALHO, 
MG-11.068.867  ARLEN  RODRIGUES  DA  SILVA,  MG-12.645.186  CAIO  ARAÚJO 
MENEZES, MG-15.954.622 DIEGO SMITH ALVES RODRIGUES, 114930340-RJ DIOGO 
DINIZ MORAES, MG-12.946.508 EBERT ALTINO DA SILVA, MG-13.515.642 FARLEN 
MATIAS PEREIRA, MG-15.924.391 IARA PÂMELA DE MOURA, MG-14.678.644 ÍCARO 
DO CARMO SINHROTO MARCHEZINI, MG-11.901.538 KAROLINE FRANCO DE SOUZA 
RIBEIRO, MG-15.861.324 LORRAYNE CANTARUTTI LADEIRA, MG-16.924.411 MAGNO 
LEANDRO  CARDOSO  SOARES,  MG-6.481.117  MARCELO  SOUZA  CARVALHO, 
M-9.109.263  REGINALDO  ALBERT  DUTRA  TEIXEIRA,  MG-14.697.490  RONALDO 
CAMPOS SOBRINHO E  MG-13.948.922  THIAGO PINTO ALBUQUERQUE  interpuseram 
recursos administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando 
com  os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame  preliminar  OFTALMOLÓGICO, 
pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem 
participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações incapacitantes 
para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 4073, de 26/04/2010, 
anexo “E”, grupo XIV, A, item 6;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, conformados 
às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública  prerrogativa  de 
normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não sendo 
possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1435/10-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 07, de 
05/05/2009, 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 unidades 
das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

86 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
RJ-12.644.051-0  ALESSANDRO  CORRÊA  PASSOS,  ES-1.874.990  ALAN  LOPES 
CARVALHO, MG-12.134.083 ANDERSON CRISTELI BARBOSA, MG-10.672.678 BRENO 
JORGE  TRAJANO,  MG-13.062.832  BRUNA  CRISTIAN  GUARDIANO,  PA-3.533.721 
BRUNO  VINICIUS  DE  MENDONÇA  FERREIRA,  MG-13.681.606  CLEYTON  OLIVEIRA 
VIEIRA,  MG-15.301.524  CRISTIANO  FERNANDES  DE  SOUZA,  MG-16.141.877 
DAVIDSON  PERUCI  MOREIRA,  MG-11.337.617  DENY  MÁRCIO  DOS  REIS, 
MG-11.411.809 EDUARDO CAETANO CASTRO, MG- 16.172.865 FLÁVIO GONÇALVES 
DOS  REIS,  MG-  15.071.472  GLEYSON  SILVA  RIBEIRO,  MG-13.378.740  GUSTAVO 
AUGUSTO  GONÇALVES  LEONEL,  MG-14.565.856  IALA  GARCIA  DOS  SANTOS, 
MG-15.651.043 JOÃO PAULO CAMILLOZZI CARVALHO, MG-14.578.689 JOÃO PAULO 
MITRE  COSTA,  MG-10.339.754  JOÃO  PEREIRA  DE  MELO,  MG-16.639.908  JOSÉ 
ANTÔNIO  DE  MORAIS  MARCIANO,  MG-11.637.856  JOSÉ  GERALDO  VIEIRA, 
MG-15.568.989 KARINE MENDES DE OLIVEIRA, MG-13.379.922 LEANDRO MARQUES 
DE  SOUZA,  MG-12.637.949  LEONEL  LOPES  DE  SOUZA,  MG-14.065.787  LUIZ 
FERNANDO OCTAVIANO DE  OLIVEIRA,  MG-12.133.255  MARQUES  ANDRÉ FREITAS 
SERREIRA, MG-11.472.256 MATEUS GONÇALVES DA SILVA GOMES, MG-10.151.526 
MAURÍCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, MG-7.483.690 MELISSON ROBERTO DA SILVA, 
MG-14.900.763  NAYARA  LÚCIA  DOS  SANTOS  SILVA,  MG-13.231.845  PABLO 
AUGUSTO  CORDEIRO  FONSECA,  MG-13.836.658  PHILLYPE  D'ANTONY  DIAS  DA 
SILVA, MG-8.106.602 RAFAEL AMORIM MENESES, MG-12.606.750 RAMON FELIPE DA 
SILVA, MG-13.598.872 ROBERT LUIZ CORDEIRO, MG-15.928.739 ROBSON FERREIRA 
ROCHA,  MG-14.238.038  RODRIGO  GOMES,  MG-13.016.883  ROSIMAR  SANTOS 
FERNANDES,  MG-11.541.253  SAMUEL  COSTA  DE  LIMA,  MG-14.599.840  TATIANE 
ALVES DE ASSIS, MG-13.148.793 THIAGO MOTA DE SOUSA GOMES, MG-13.748.923 
TIAGO  BATISTA  FAUSTINO,  MG-13.478.924  TIAGO  GONÇALVES  FERNANDES, 
MG-12.834.472 VAGNER DOS SANTOS ANTÔNIO, MG-12.901.240 VINÍCIUS TADEU 
ROCHA FERNANDES, MG-12.726.910 WANDERSON ROCHA CARDOSO, MG-12.010.946 
WELLINGTON  CÉSAR  FREITAS,  MG-14.470.584  WELTON  DOS  ANJOS  MACHADO, 
MG-16.768.766  WENDERSON MARCELINO DA SILVA E  MG-8.922.268 WILLIAN DE 
SOUZA  CARDOSO  interpuseram  recursos  administrativos  por  terem  sido  eliminados  do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no 
exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos 
que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 



decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão dos recorrentes;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1436 /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 07, de 
05/05/2009, 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 unidades 
das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

87 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH –  MG-11.358.982 
ABEL  BATISTA  DOS  SANTOS,  MG-10.503.163  ALBERTH  SOUZA  AMORIM, 
MG-13.770.169  ALCIDES  JOSÉ  SOARES  JÚNIOR,  MG-12.681.340  ALESSANDRO 
RODRIGUES  DOS  SANTOS,  MG-13.503.403  ANDERSON  DA  SILVA  ARAÚJO, 
MG.11.578.861  ANTÔNIO  CARLOS  SILVA  PÚBLIO,  MG-15.065.137  CHRISTIANO 
RICARDO MOREIRA, MG-13.074.754 GEOVANE CAMARGOS REMÍGIO, MG-14.472.259 
HALLISON  DE  PAULA  OLIVEIRA,  MG-  16.022.791  HELTON  DE  PAULA  PENA, 
MG-16.792.242 JEDERSON ARAÚJO MENDES, MG-11.351.239 MAYARA OSANA SILVA 
DIAS,  MG-17.046.630  MARCELO  LUÍS  SOARES,  MG-15.670.966  PEDRO  AUGUSTO 
RAMALHO  PARREIRAS,  MG-12.821.743  VIRMÁRIA  ROCHA  LIMA  E  CASTRO, 
MG-13.433.158 WALTUIR RIBEIRO PENA FILHO E MG-11.994.973 WILIAN DOUGLAS 
DA SILVA PEREIRA  interpuseram recursos  administrativos  por  terem sido  eliminados  do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no 
exame preliminar  OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os 
atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão dos recorrentes;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1437/10-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, 

88 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-14.951.106 
JHESSICA MACIEIRA PEREIRA  interpôs recurso administrativo por ter sido eliminada do 
processo seletivo,  não se  conformando com o parecer que a considerou inapta  no exame 
preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que a tornou inapta, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  a 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias 
e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão da recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG, 10  de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1438/10-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, 

89 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-13.921.038 
HAENDEL ALVES VIANA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de  caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no 
anexo “E” da Resolução Conjunta 4073, de 26Abr10, consta o rol de doenças e alterações que 
são incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias 
e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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

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

  Belo Horizonte-MG,  10    de setembro de 2010. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1439/10-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 29/05/2010, 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, 

90 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/10  –  RMBH  –  MG-8.458.848 
HELBERT  WILLIAN TEIXEIRA interpôs  recurso  administrativo  por  ter  faltado  à 
chamada para orientações sobre a 2ª fase, alegando que estava impossibilitado de 
comparecer por motivos de saúde;  

1.2 o candidato já interpôs recurso sobre essa situação, que 
foi solucionada e publicada no DESP. ADM. 1317/10-DRH/CRS, de 21/07/2010, que 
consta que o candidato deve atentar para o previsto nos itens 9.1, 9.2 e 9.3, letra b, 
do edital que regula o certame, in verbis:

“9.1 não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora do  local  ou  horário 
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases  
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela  
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária, 
que o impeça de comparecer, executar ou completar  
qualquer prova, teste ou exame. 

9.3 Será eliminado do processo seletivo, dentre outras 
situações previstas neste edital,  o candidato  que: b) 
faltar ou  chegar  atrasado  para  a  realização  de 
qualquer  prova,  teste  ou  exame,  bem  como  para 
qualquer chamada previamente prevista”,

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, não 



sendo possível modificar a situação do recorrente, face à vedação legal.

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

Belo Horizonte-MG,  10  de setembro de 2010.

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