
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  95/14-DRH/CRS 
                                      
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas 
no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a 
Resolução nº 4.279, de 21out13, tendo em vista o Edital nº 10/2013, de 04 de 
novembro de 2013, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para 
os quadros de Oficiais Complementares e de Oficiais Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Armeiro, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano 
de 2014 (CHO/CSTGSP-2014) e, 
                     
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2014 – CATEGORIA MÚSICO - 2º 
SGT QPE MARCONDES HOMEM DE PAULA SANTOS interpôs novo recurso 
administrativo solicitando revisão das questões 16, 18, 19, 20 e 27, solicitando nova 
correção; 
 
 1.2 após criteriosa análise do pedido, constatou-se erro formal na 
divulgação do gabarito oficial para o CHO/2014 – CATEGORIA MÚSICO, 
especificamente quanto às questões 16, 18, 19 e 20; 
  
 1.3 quanto à questão 27, mantém-se a decisão anterior publicada 
no Despacho Administrativo nº 15/2014, de 25 de fevereiro de 2014;  
  
 1.4 todas as folhas de respostas da prova objetiva dos candidatos 
ao CHO/2014 – CATEGORIA MÚSICO foram corrigidas conforme o gabarito 
corretamente lançado no Sistema informatizado gerenciador do concurso (SMAF), e 
não conforme o gabarito divulgado, tendo em vista que este contém erro de origem;
  
  
 1.5 verificou-se ainda que a nota obtida pelo candidato em 
questão está de acordo com o gabarito definitivo, nos termos do Despacho 
Administrativo nº 15/2014, de 25 de fevereiro de 2014, sendo que o recorrente não 
atingiu pontuação suficiente para ter sua prova de redação corrigida. 
  
     2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, quanto ao pedido de revisão do gabarito 
oficial; 
  
 
 2.2 indeferir quanto ao pedido de correção da nota da prova 
objetiva, bem como da prova de redação por falta de amparo legal; 
 



 
2.3 determinar ao Chefe do CRS a retificação da publicação do 

gabarito oficial na página do concurso para o CHO/2014 – CATEGORIA MÚSICO.     
 
 
               Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

 Belo Horizonte-MG, 11  de junho de 2014. 
 
 

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 


