
 

 

 

 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 18/2022-DRH/CRS 

 

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 

DRH/CRS nº 16, de 30 de dezembro de 2021, que regula processo seletivo interno para 

admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Segurança Pública (CHO/CSTGSP) da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2022, e: 

 

  1. CONSIDERANDO QUE: 
 

  1.1 a candidata, nº 135.175-8 2º Sgt PM Stefânia de Fátima Pereira Oliveira, 

interpôs recurso administrativo contra o resultado da prova objetiva do certame, alegando 

que, ao comparar o espelho da prova por ela realizada com o gabarito oficial, ambos 

divulgados no dia 01/04/2022, no site do CRS, restou constatada uma divergência entre a 

pontuação lançada no link de consulta e a pontuação que ela realmente teria alcançado; 

  1.2 a recorrente arrazoou que lhe foi atribuída pela administração do certame 

uma nota de 62,50 pontos, o que não corresponderia ao número de 26 (vinte e seis) acertos 

constantes no espelho da prova por ela realizada, estes equivalentes à nota de 65,00 pontos, 

impondo-se, dessa forma, a necessidade de revisão e correção da nota realmente 

alcançada; 

  1.3 procedida consulta nos arquivos do CRS, verificou-se que, no espelho da 

folha de respostas da recorrente, existem duas marcações como resposta da questão de 

número 26, sendo uma delas na alternativa correspondente à letra “c” e a outra naquela 

correspondente à letra “d”, de tal sorte que a questão não foi reconhecida pela leitora ótica, 

e, consequentemente, deixou de ser computada para a candidata, em estrito cumprimento 

ao disposto nos subitens 7.4.3 e 7.4.3.1 da norma editalícia do certame, senão, vejamos: 

 

7.4.3 Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de 
respostas da prova objetiva, sendo que as questões rasuradas, 
bem como as em branco ou com mais de uma marcação não 
serão computadas para o candidato. 
7.4.3.1 A prova objetiva será corrigida através de leitora ótica, 
não sendo prevista a correção manual, devendo o candidato 
atentar para a forma correta de marcação de sua alternativa de 
resposta, conforme orientações contidas neste edital, na folha 
de respostas e no caderno de prova. As questões que forem 
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marcadas de forma diversa e, por isso, não reconhecidas 
pela leitora ótica, não serão computadas para o candidato, 
salvo em caso de situação provocada pela administração. 
(grifo nosso) 

 

  1.4 o tratamento dado aos casos semelhantes ao da recorrente em quaisquer 

certames realizados pelo Centro de Recrutamento e Seleção é o cumprimento estrito ao 

previsto no edital, ainda que a marcação seja parcial, e desta feita, por questão de isonomia, 

a questão não pode ser computada para a candidata, razão não lhe assistindo razão quanto 

à necessidade imperativa de revisão de sua nota. 

 

2 RESOLVE 
   
  2.1 conhecer o recurso interposto pela candidata, nº 135.175-8 2º Sgt PM 

Stefânia de Fátima Pereira Oliveira, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de 

admissibilidade, tempestividade e amparo legal. 

  2.2 INDEFERIR o pleito da recorrente com fundamento nos subitens 7.4.3 e 

7.4.3.1 do Edital DRH/CRS nº 16, de 30 de dezembro de 2021. 

   

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022 

   

 

RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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