
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 51/17-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 07, de 23 de maio de 2016, que regula o concurso público para
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o
ano de 2017 (CFO/2017), e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 a candidata ao CFO/2017, CAROLINA MAGNA FONSECA
SOARES, inscrição nº 14030396, interpôs ação judicial de processo nº 5000825-
67.2017.8.13.0439, por não concordar com o resultado da prova objetiva;

1.2 a nota de corte da prova objetiva do concurso para o CFO -
Fem correspondeu a 31 acertos (155,00 pontos);

1.3 na 1ª Fase do certame, a candidata obteve 155,00 (cento e
cinquenta e cinco) pontos na prova objetiva e 83,00 (oitenta e três) pontos na prova
dissertativa (redação), totalizando 238,00 (duzentos e trinta e oito pontos);

1.4 a candidata interpôs recurso administrativo contra o
resultado da nota da prova dissertativa (redação), tendo sido INDEFERIDO através do
Despacho Administrativo n. 108/16 de 11/11/2016;

1.5 em data de 11/11/2016, foi publicado o Ato de Resultado da
1ª Fase do Concurso, tendo sido a candidata ELIMINADA conforme o subitem 6.21 do
Edital regulador do certame, ipis litteris:

6.21 Serão convocados para submissão à 2a fase do concurso para a
realização de avaliação psicológica, Teste de Capacitação Física (TCF),
Exames de Saúde (preliminares e complementares), Exames
Toxicológicos, Prova Oral e Prova de Títulos, os candidatos aprovados e
melhores classificados na 1a fase, conforme critérios estabelecidos
neste edital, observando-se rigorosamente a ordem decrescente de
notas obtidas nas provas de conhecimentos (prova objetiva e
dissertativa), na proporção de 3,0 (três) candidatos por vaga para
ambos os sexos, sendo incluídos todos os candidatos porventura
empatados na nota de corte.

1.6 a nota de corte referente a convocação para a 2ª fase do



concurso foi de 240,00 (duzentos e quarenta) pontos;

1.7 a candidata não interpôs anteriormente, recurso
administrativo sobre o objeto da liminar judicial;

1.8 entende a magistrada, que a questão nº 16, da Prova “A”,
disciplina Direito Penal Militar, estaria em desconformidade com o Edital, que prevê
apenas uma alternativa correta para cada questão;

1.9 a decisão judicial concede a candidata a tutela de urgência
reclamada para a anulação da questão nº 16 da Prova tipo “A” e continuidade no certame.

2 RESOLVE

2.1 anular a questão nº 16 da prova objetiva tipo “A” da
candidata demandante;

2.2 publicar o extrato dos resultados das provas de
conhecimentos, passando a nota da prova objetiva de 155,00 pontos para 160,00 pontos
como se vê abaixo:

CANDIDATA NOTA PROVA
OBJETIVA PÓS

LIMINAR

NOTA PROVA
DISSERTATIVA
(REDAÇÃO)

TOTAL SITUAÇÃO DA
CANDIDATA PÓS

LIMINAR

Carolina Magna Fonseca Soares 160,00 83,00 243 APROVADA

2.3 determinar a confecção e publicação do ato complementar
de resultado da 1ª fase e convocação da candidata para a 2ª fase do certame, mediante
cumprimento de decisão judicial.

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

Belo Horizonte-MG, 12 de maio de 2017.

(a)EMERSON MOZZER, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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