
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 50/17-DRH/CRS 

O CORONEL PM, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 

regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 

14/01/2016, tendo em vista a autorização concedida pelo Estado Maior da Polícia 
Militar de Minas Gerais, através do Memorando nº 11.429.3/16-EMPM, de 

22/12/2016, e no Edital DRH/CRS nº 02, de 19/01/2017, que regula o processo 
seletivo interno destinado a selecionar candidatos para o CURSO DE OPERAÇÕES 

POLICIAIS ESPECIAIS (COEsp), para o ano de 2017 e: 

 

1 CONSIDERANDO QUE  

1.1 o candidato ao COEsp/2017, Nº 148.463-3, CB PM 

EDUARDO ABNER PEREIRA DE OLIVEIRA, interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua pontuação na Prova de Tiro, realizada na 3ª Fase do 

certame;  

1.2 o candidato alega prejuízo em sua pontuação, devido às panes 

ocorridas no armamento que utilizava no momento da prova, além da falta de 
clareza nos comandos emanados pelo instrutor/avaliador; 

1.3 em razão disso, solicita a revisão da nota da referida prova e 

retificação da pontuação, de 17 (dezessete) pontos para 29 (vinte e nove) pontos; 

1.4 a comissão de recursos, após detida análise das filmagens, 

verificou que:  

1.4.1 o armamento utilizado inicialmente pelo candidato apresentou 
uma pane durante a série de ensaio, ocasionando sua substituição; 

1.4.2 o aplicador, de forma equânime, orientou coletivamente todos 

os candidatos presentes no local sobre as regras para a execução da prova e, em 

segundo momento, passou orientações de forma individual, em cada linha de tiro, 
conforme previsto no ANEXO "F" DO EDITAL DRH/CRS Nº 02/2017;  

1.4.3 através da análise das filmagens, depreende-se, de forma 

inequívoca, que todos os candidatos foram submetidos à prova em igualdade de 



tratamento, inclusive no que tange à ocorrência de panes e similares.  

 

 2 RESOLVE 

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade e tempestividade;  

2.2 indeferir o pedido referente à Prova de Tiro, mantendo inalterada 
a pontuação alcançada pelo candidato. 

 

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

 

Belo Horizonte-MG, 12 de maio de 2017.   

   

                                      (a)EMERSON MOZZER, CORONEL PM 
         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


