
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 777/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 no Despacho Administrativo nº 760/10 – DRH/CRS, de 26 de 
abril  de  2010,  a  análise  do  recurso  interposto  pelo  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM 
ADRIANO GONÇALVES SANTANA, referente a uma de suas alegações foi publicada com 
erro de origem, deixando de transcrever a resposta da referida alegação;

2 RESOLVE: 

2.1 retificar o Despacho Administrativo nº 760/10 – DRH/CRS, de 
26 de abril de 2010, acrescentando as frases em negrito:

“1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o item 9 
(Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que o aplicador cumpriu às recomendações editalícias expressas nos itens 5.3 e 
5.8 do Edital 02, de 28jan10, e também as transmitidas pelo Centro de Recrutamento e 
Seleção  –  CRS,  na  data  de  15/03/2010,  que  consistiu  em  orientar  a  todos  os 
candidatos a assinalarem a 1ª questão da folha de resposta, conforme informado no 
caderno de prova, antes do início da aludida prova:

“5.3 O tempo máximo permitido para a realização da prova I será 
de  três  horas,  sendo  a  folha  de  respostas  recolhida 
impreterivelmente às 11:00h e o tempo máximo permitido para a 
realização da prova II  será de quatro horas, sendo a folha de  
redação recolhida impreterivelmente às 12:00h. 
5.8 O caderno de provas e a folha de rascunho da redação serão 
recolhidos de cada candidato quando do término de sua prova. ”

1.3  a exigência de interpretação da prova refere-se para 
aquelas questões onde são exigidos conhecimentos específicos sobre o programa de 
matérias  elencadas  no  Anexo  E  do  edital,  para  aferição  de  conhecimento  do 
candidato, sendo improcedentes as alegações do recorrente.

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

Belo Horizonte-MG,  30  de abril de 2010.

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