
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 776/10-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, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/10 – 11ª RPM – MG-10.904.728, 
ADALBERTO  DOS  SANTOS  PEREIRA  JÚNIOR, interpôs  requerimento  administrativo 
solicitando a marcação de nova data de avaliação do teste Dinâmico de Barra para o qual 
foi convocado em data de 28/04/2010, conforme ato complementar de convocação para a 
4ª fase, armazenado no site do Centro de Recrutamento e Seleção – CRS, indicando o dia 
01/05/2010, às 10:00 h, uma vez que se encontra impossibilitado de comparecer na data 
agendada pelo CRS;

1.2 após análise do pedido, verificou-se que o requerente não 
infringiu o item 9.2 do edital do certame, visto que a convocação regular foi determinada 
pela Administração Pública com fundamento no Despacho Administrativo nº 561/10 - DRH/
CRS; 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer  do requerimento e deferir  o pedido,  ficando o 
candidato convocado para nova avaliação do Teste Dinâmico de Barra do TCF, na data e no 
horário  solicitados  (01/05/2010,  às 10:00  h),  na  sede  do 10º BPM,  localizado  na  Av. 
Deputado  Plínio  Ribeiro,  S/N,  bairro Cintra,  Montes Claros – MG, para a realização do 
teste; 

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, 30 de abril de 2010.

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