
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   79  /10-DRH/CRS

 A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 
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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP QPE/2010 – MG-10.307.239 ALINE 
DOS SANTOS PEREIRA interpôs recurso administrativo por ter sido considerada ausente no 
exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, solicitando, ao final, nova doportunidade para 
realização do exame;

1.2 conforme previsão editalícia dos subitens 9.1 e 9.2, 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.”

 

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.

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

           Belo Horizonte-MG, 12   de janeiro de 2011.

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
      RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  80  /10-DRH/CRS

  A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 
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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP QPE/2010 – 742.343-8/MB MAURO 
LUCAS  TELES  DE  OLIVEIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  considerado 
ausente no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, solicitando, ao final, realização do exame;

1.2 conforme previsão editalícia dos subitens 9.1 e 9.2, 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.”

 

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.

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

            Belo Horizonte-MG,  12  de janeiro de 2011.

    (a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  81   /10-DRH/CRS

 A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 
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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-16.226.637 
MARIANA  LOURDES  DE  SOUZA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
considerada  ausente  nos  exames  preliminares  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  e 
ODONTOLÓGICO, solicitando, ao final, realização de novos exames;

1.2 conforme previsão editalícia dos subitens 9.1 e 9.2, 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.

 

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.

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

           Belo Horizonte-MG,  12   de janeiro de 2011.

   (a)   JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
      RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  82   /10-DRH/CRS

 A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 
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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP QPE/2010 – MG-11.549.869 JANETE 
MÁRCIA DE MORAIS  interpôs  recurso administrativo por ter sido considerada ausente no 
exame  preliminar  OTORRINOLARINGOLÓGICO,  solicitando,  ao  final,  realização  de  novos 
exames;

1.2 conforme previsão editalícia dos subitens 9.1 e 9.2, 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.

 

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.

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

            Belo Horizonte-MG,  12  de janeiro de 2011.

(a)  JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
      RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  83 /10-DRH/CRS

  A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 
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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP QPE/2010 – MG-11.267.422 WELDY 
VAGNER BARRETO  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  considerado  ausente  no 
exame preliminar OFTALMOLÓGICO, solicitando, ao final, realização do exame;

1.2 conforme previsão editalícia dos subitens 9.1 e 9.2, 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.”

 

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.

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

            Belo Horizonte-MG,  12   de janeiro de 2011.

(a)  JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 84 /11-DRH/CRS

            
        A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP QPE/2010 – MG-7.638.280 AILTON 
JOSÉ GARCIA,  MG-14.506.129 BRUNA DE SOUZA VESPOLI,  MG-12.755.175 FÁBIO 
COSTA  ARAÚJO,  MG-14.074.567  JEFFERSON  SILVEIRA  SILVA,  MG-14.156.356 
RAFAEL MEDEIROS MENDONÇA DE CASTILHO E  MG-13.070.844 TATIANE CRISTINA 
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 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, item I, letra A e 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,    12  de janeiro de 2011. 

(a)  JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  85 /11-DRH/CRS

            
        A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-15.003.162 
CAMILA APARECIDA RORIGUES DA SILVA, MG-12.411.796 DANIELE CRISTINA SILVA 
SOARES,  MG-14.914.573  IDALHIAN  CÂMARA  PAIVA  E  MG-16.451.779  RAFAELA 
RODRIGUES AFONSO 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 “B”, II, item I, letra 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,    12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 86  /11-DRH/CRS

            
        A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 as candidatas  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-13.981.933 
FABRÍCIA NAYANA BARBOSA SOUZA E MG-11.558.020 LUCIANA DE FÁTIMA NETO 
interpuseram recursos administrativos por terem sido eliminadas do processo seletivo, não se 
conformando  com  os  pareceres  que  as  consideraram  inaptas  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que as tornaram inaptas, 
para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que as 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 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 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 das recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,   12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  87 /11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.383.779 
LUCAS  VITAL  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, A, 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,    12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  88 /11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-16.910.539 
ANDRÉ AUGUSTO DA SILVA PEREIRA 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 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,    12 de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  89  /11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.569.393 
ARIANE  BRABO FARIA interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminada  do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou inapta no exame 
preliminar  AUDIOMETRIA  TONAL/OTOSCOPIA,  e  ausente  nos  exames  preliminares 
ODONTOLÓGICO e CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o 
ato que a tornou inapta, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  quanto  ao  exame  preliminar  AUDIOMETRIA 
TONAL/OTOSCOPIA, 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 VI, item 5;

1.3 quanto ao pedido de nova aplicação dos exames médicos 
preliminares OODONTOLÓGICO e CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, a candidata deve observar 
o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 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.”

1.4 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 da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    90  /11-DRH/CRS

            A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP QPE/2010 – MG-11.182.504 ANA 
PAULA  BELCHIOR  PEREIRA  DE  MELO,  MG-10.360.841  ANGÉLICA  PRADO  DE 
MEDEIROS, MG-13.877.402 DANIEL MENON KISTENMACHER, MG-12.573.315 DAVID 
JUNEO  NEVES  SOARES,  MG-10.211.920  DÉBORA  DA  SILVA,  MG-13.299.191 
JOSENILDE  SILVA  LISBOA,  MG-11.004.356  JULIANA  PAULA  VIEIRA  SANTOS  E 
M-9.119.191  SANDRA  APARECIDA  GUADANINI  PEREIRA 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, 12  de janeiro de 2011. 

         (a)   JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   91/11-DRH/CRS

           
            A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 

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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 
12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro 
de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, 
vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de 
Saúde  (especialidades  de  auxiliar  de  farmácia,  técnico  em  higiene  dental/auxiliar  de 
consultório dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/
2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP QPE/2010 – 21510865-5 MAELY 
PONTES DA SILVA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminada do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou inapta no exame preliminar 
ODONTOLÓGICO, 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,  12 de janeiro de 2011. 

                (a)  JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
     RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  92 /11-DRH/CRS

           
            A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 

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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 
12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro 
de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, 
vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de 
Saúde  (especialidades  de  auxiliar  de  farmácia,  técnico  em  higiene  dental/auxiliar  de 
consultório dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/
2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.957.004 
DANIELY APARECIDA DE ALCÂNTARA interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminada do processo seletivo,  não se conformando com o parecer que a considerou 
inapta no exame preliminar AUDIOMETRIA TONAL/OTOSCOPIA, 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,  12  de janeiro de 2011. 

               (a)   JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
     RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   93/11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP QPE/2010 – M-8.758.205 DIVAL 
RIBEIRO NETTO DE REZENDE, MG-11.596.213 MARCIONÍLIO MARTINS ROCHA FILHO 
E MG-15.102.080 WESLEN MARTINS interpuseram recursos administrativos por terem sido 
eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram 
inaptos no exame preliminar AUDIOMETRIA TONAL/OTOSCOPIA, pleiteando, ao final, que seja 
revisto o ato 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, 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,    12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 94  /11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  020652606-3 
ISAÍAS ARAÚJO 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  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,  12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    95  /11-DRH/CRS
            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-16.888.417 
CLEITON MENDES SANTANA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
preliminar AUDIOMETRIA TONAL/OTOSCOPIA, 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 8, 9 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,    12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  96/11-DRH/CRS
            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 

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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP QPE/2010 – MG-12.711.259 
ANA  CAROLINA  DIAS  SILVA  FERREIRA,  MG-16.279.688  CAMILA  GABRIEL 
BERTOLDO,  MG-15.992.380  CAROLINA  GODOI  CAMPOS,  MG-15.331.420 
FABIENE  BENTO  MOREIRA,  MG-14.364.270  FERNANDA  CRISTINA  DE 
ALCÂNTARA  MALAQUIAS,  210181871   FRANCISCA  FABRINA  BARROS  DE 
SOUSA,  MG-16.428.949  MARTA  EUGÊNIO  BONIFÁCIO,  MG-13.066.044 
POLLYANA CARMEN BORGES FERREIRA, MG-12.031.250 RANILDA AVELINO 
DE OLIVEIROS, MG-12.409.401 TEREZINHA ROCHA LIMA E MG-12.195.273 
VIVIANE GOMES SANTANA  interpuseram recursos administrativos por terem sido 
eliminados  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  os 
consideraram inaptos no exame preliminar CLINÍCO/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, letra 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  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,  12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  97   /11-DRH/CRS

            A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP QPE/2010 – MG-14.595.532 ALINE 
SOUSA  CARVALHO,  MG-12.347.475  ANA  LÚCIA  DO  NASCIMENTO,  MG-13.294.463 
DALILA  DIAS  EUSTÁQUIO FIGUEIREDO,  MG-15.379.517  ISAAC  DANIEL  GARCIAS, 
MG-13.118.318  KÁSSIA  JAQUELINE  MOTA,  MG-12.536.963  MARCELO  ARLEI 
GONÇALVES,  MG-12.766.396  NICOLE  MONTEIRO FARIA,  1640995  –  ES  RISBLEIZ 
VIEIRA AGUIAR, 4498848 SAMUEL TAVARES DE SOUZA E MG-16.230.637 TATIANE 
APARECIDA DE FREITAS 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,  12  de janeiro de 2011. 

(a)   JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
        RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 98 /11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP QPE/2010 – 020635330-2 CARLOS 
ALBERTO  DE  MOURA  JÚNIOR,  MG-16.785.414  CRISTIANE  ALVES  DE  SOUSA, 
MG-14.139.453  JANAÍNA  DE  JESUS  ARAÚJO,  MG-16.573.509  MICHELLE  SILVA 
MEDEIROS  E  20318856-0  ROBERTO  RABELLO  PEREIRA    interpuseram  recursos 
administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com os 
pareceres  que  os  consideraram inaptos  no  exame preliminar  CLINÍCO/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, letra 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,   12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  99   /11-DRH/CRS
            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  21025814-1 
DANIEL ALVES GADIOLI 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 X, item 14;

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,    12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   100  /11-DRH/CRS
            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.499.328 
LEIDIANE ASSIS MIRANDA 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, letras a e 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,   12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  101 /11-DRH/CRS
            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.587.655 
PATRÍCIA  MARTINS  GOMES  CRUZ 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 foi marcada uma nova avaliação para a candidata, contudo 
a  mesma não compareceu,  permanecendo assim,  sua condição  de inapta  no exame 
preliminar CLINÍCO/ANTROPOMÉTRICO,

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,    12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 102  /11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.378.300 
GLÁUCIA  CRISTINE  NOGUEIRA  PINTO interpôs  recursos  administrativos  por  ter  sido 
eliminada do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que a consideraram 
inapta nos exames preliminares CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e OFTALMOLÓGICO, pleiteando, 
ao final, que sejam revistos os atos que a tornaram 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, letra “b” e anexo “B”, grupo II, item 1, letra “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 da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  12 de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 103 /11-DRH/CRS

           
            A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 

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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 
12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro 
de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, 
vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de 
Saúde  (especialidades  de  auxiliar  de  farmácia,  técnico  em  higiene  dental/auxiliar  de 
consultório dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/
2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-8.799.688 
PRISCILA DE CARVALHO FELIPE SALVADOR interpôs recurso administrativo por ter 
sido  eliminada  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  a 
consideraram  inapta  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  E 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que a tornaram 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  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 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,  12  de janeiro de 2011. 

              (a)    JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
     RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  104 /11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP QPE/2010 – MG-13.405.925 LIDIANI 
FURTADO  PEREIRA interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminado  do  processo 
seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  a  consideraram inapta  nos  exames 
preliminares CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam 
revistos os atos que a tornaram inapta,  para continuar  participando  das demais  fases do 
certame; 

1.2  após  reavaliação  pela  comissão  de  recursos  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou-se  que  a  candidata  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, “a”  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 apta no exame preliminar OFTALMOLÓGICO;

2.2.2 inapta no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO. 

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

           Belo Horizonte-MG,    12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
   RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 105   /10-DRH/CRS

 A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 
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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-12.812.777 
MIRELLE RODRIGUES DE PAIVA  interpôs  recurso administrativo por ter sido considerada 
ausente  na  chamada  realizada  para  as  orientações  sobre  os  exames  preliminares  em 
26/10/2010,  solicitando,  ao  final,  nova  data  para  apresentação  e  recebimento  das 
orientações;

1.2 conforme previsão editalícia dos subitens 9.1 e 9.2, 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.”

 

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.

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

           Belo Horizonte-MG, 12   de janeiro de 2011.

 (a)  JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
      RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  106 /11-DRH/CRS
            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.569.182 
ÉRIKA OLIVEIRA MEIRELES DA CUNHA 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 foi marcada uma nova avaliação para a candidata, contudo 
a  mesma não compareceu,  permanecendo assim,  sua condição  de inapta  no exame 
preliminar CLINÍCO/ANTROPOMÉTRICO,

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, 12 de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 107  /11-DRH/CRS
            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.283.175 
PÂMELA EMANUELLE DOS SANTOS FERREIRA 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 “B”, 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 da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 12 de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 108/11-DRH/CRS
            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 

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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP QPE/2010 – MG-12.971.549 
APARECIDA  DE  MORAIS  COSTA,  MG-13.745.632  GILSÉLIA  MÁRCIA 
MAGALHÃES  RODRIGUES,  MG-10.617.733  IRANI  BARBOSA  ALVES, 
MG-13.033.514  JACQUELINE  FERNANDES  DE  OLIVEIRA  SOUZA, 
MG-13.382.668  MIRIAM  RAQUEL  DE  BARROS,  MG-12.085.029  REJANE  DE 
OLIVEIRA  REZENDE,  MG-12.117.371  RENATA  KELLY  MEIRELLES  DOS 
SANTOS, MG-13.316.633 ROSELANGELA ROSA DE MORAIS,  MG-13.091.911 
ROZILANE  MARTINS  DE  ANDRADE  OLIVEIRA interpuseram  recursos 
administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando 
com  os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame  preliminar 
CLINÍCO/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 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  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, 12 de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº109  /11-DRH/CRS

            A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP  QPE/2010  –  0400327151/MD 
ALINE CRISTINA MORAES BORGES,  MG-13.552.540 HÉLIA RODRIGUES BARBOSA, 
MG-13.065.384  RAPHAEL  LEÃO  DA  SILVA  E  MG-10.813.248  THIAGO  SIQUEIRA 
PINTO 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,  12  de janeiro de 2011. 

(a)   JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
        RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 110 /11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.450.668 
VANDO BARBOSA BRITO 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 XIII, 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,  12 de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 111/11-DRH/CRS

           
            A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 

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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 
12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro 
de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, 
vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de 
Saúde  (especialidades  de  auxiliar  de  farmácia,  técnico  em  higiene  dental/auxiliar  de 
consultório dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/
2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-16.275.897 
WELLINGTON  ARAÚJO 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,  12  de janeiro de 2011. 

            (a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
     RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  112/11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP QPE/2010 – MG-13.199.610 ANA 
CAROLINA  MARQUES  SOARES,  MG-12.958.883  DARJAN  FERREIRA  MAIA  E 
MG-14.572.017 RONIMÁRCIA ALVES DA SILVA interpuseram recursos administrativos por 
terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os 
consideraram inaptos no exame preliminar CLINÍCO/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 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 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, 12 de janeiro de 2011. 

 (a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 116/11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP QPE/2010 – MG-11.945.755 PAULA 
EMMANUELLE DE SOUZA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminada do processo 
seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  a  consideraram  inapta  no  exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que a 
tornaram inapta, 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  B  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 B.

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

           Belo Horizonte-MG,    12  de janeiro de 2011. 

 (a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
   RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 117/11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  6641337 
GUILHERME  PEREIRA  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 VII, 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,  12 de janeiro de 2011. 

 (a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 118 /11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de 
29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, 
que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico 
em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, 
técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, 
de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-10.396.953 
ADRIANA FELIZARDO GUEDES 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, A, itens 11 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 da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 12 de janeiro de 2011. 

 (a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 119/11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-10.869.832 
TATIANE  GOMES  BARBOSA  interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminada  do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que a consideraram inapta no exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que a 
tornaram inapta, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  reavaliação  pela  comissão  de  recursos  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou-se  que  a  candidata  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 não apresenta fator incapacitante no exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO em relação ao 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  deferir parcialmente os pedidos, considerando:

2.2.1  apta  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
quanto ao  anexo “A”, grupo II, item 3, b

2.2.2  inapta  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
quanto ao  anexo “E”, grupo XII, itens 17 e 20.

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

           Belo Horizonte-MG,    12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
   RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 120/11-DRH/CRS

           
            A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 

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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 
12/03/2010  e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro 
de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, 
vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de 
Saúde  (especialidades  de  auxiliar  de  farmácia,  técnico  em  higiene  dental/auxiliar  de 
consultório dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/
2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP QPE/2010 – MG-16.336.245 CAIO 
CÉSAR NOGUEIRA 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  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,  12  de janeiro de 2011. 

                (a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
     RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 121 /11-DRH/CRS

            
         A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  que  regula  o  concurso  público  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública  do  Quadro  de  Praças 
Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas 
para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades 
de auxiliar de farmácia, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” 
nº 048, de 16/03/2010 e, 

        
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP QPE/2010 – MG-15.716.869 RAQUEL 
APARECIDA  PINTO  SOARES interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminada  do 
processo seletivo,  não se  conformando com os pareceres  que a consideraram inapta  nos 
exames preliminares CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, 
ao final, que sejam revistos os atos que a tornaram inapta, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2  após  reavaliação  pela  comissão  de  recursos  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou-se  que  a  candidata  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  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 apta no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO;

2.2.2 inapta no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO.

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

           Belo Horizonte-MG,  12  de janeiro de 2011. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
   RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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