
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1113/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  2º  SGT  PM  CELSO  ERLON 
SANTIAGO interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha 5, não é claro o agente que pratica a ação de defender 
escrito pelo candidato na linha e, por isso, há um problema de referenciação ou elipse, sem 
atestar o referente (Cegalla:2008, 421). Desta forma, há erro de morfossintaxe e, portanto, a 
alegação não procede;

1.2.2 a avaliação do conteúdo da Prova de Redação foi novamente 
analisada pela Comissão Revisora, consciente de que o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. A soma desses elementos, analisados pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois  não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias.  Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima 
citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I ao V, uma vez que a 
avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1114/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM RENATO FERREIRA 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha do título, percebe-se que o candidato não apôs um 
título a sua redação, contrariando o disposto nas orientações do Caderno de Provas do certame. 
Logo, a alegação não procede;

1.2.2  nas  linhas  6  e  18,  não  foram   detectados  os  erros  ou 
penalidades apontados pelo candidato nas referidas linhas. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  13,  a  palavra  “internauta” encontra-se  grafada  de 
forma incorreta, o que procede a penalização no quesito “Ortografia”;

1.2.4 quanto ao conteúdo, o desenvolvimento da redação, embora 
demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade 
ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, 
com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior  do texto.  Expõe 
tangencialmente ideias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico 
que denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. O texto apresenta 
pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A 
redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não 
demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos.  As  necessárias 
ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente inexistentes. A conclusão não 
apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados. Há níveis razoáveis de divisão de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além 
disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. 
O texto apresenta uma razoável  complexidade sintática,  ou por um estilo  demasiadamente 
simples  ou demasiadamente  prolixo.  O candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem 
utilizar  a  língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e  originalidade.  A  Comissão 
Revisora,  após  criteriosa  análise,  verificou  que,  quanto  aos  itens  de  Conteúdo,  o  ato  de 
produção  de  um  texto  (seja  ele  de  qualquer  natureza:  poético,  narrativo,  descritivo,  e, 
principalmente, dissertativo) exige de quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, 
pendor  e  rigor  para  reflexão,  potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese, 
equilíbrio de ideias, além do domínio da expressão verbal escrita adequada e de estruturas 
linguísticas específicas. A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela 



correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A 
coerência  e  coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma 
dissertação  seja  eficiente,  pois  não  devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
ideias, progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida 
pelo autor da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade,  autenticidade  e  de  sustentabilidade, 
também  no  que  diz  respeito  aos  itens  que  se  tornam  pertinentes  ao  tema.  Assim,  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1115/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM EDNEY DA SILVA PIRES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha 2, de acordo com Cegalla (2008:429) será empregada a 
vírgula se entre o sujeito e o verbo ocorrer adjunto ou  oração, com pausas obrigatórias. Há a 
intercalação da oração  “(...)  que o avanço tecnológico promoveu alterações diversas em todo o 
globo, (...)” entre o sujeito oracional “É notório, (...)” e “(...) principalmente no período pós-guerra.” 
Logo, esta última funciona como predicado do sujeito oracional não devendo-se separar sujeito de 
predicado (Cegalla, 2008: 428-430).  Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 3, foi detectado que a palavra “internet” está entre aspas; 
considerando  o  ponto  de  vista  do  candidato  e  a  exploração  dos  mecanismos  necessários  à 
compreensão, não cabe aspas na palavra mencionada, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 13, o fundamento teórico do candidato para considerar o 
pedido não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação;

1.2.4  quanto  ao  conteúdo,  a dissertação  apresentada  pelo  candidato 
segue um percurso previsível, sem haver demonstrações de criatividade. Há uma progressão das 
idéias que pouco fogem ao comum, embora não haja nenhuma evidência de contradição, mas que 
apresenta uma perturbação sem comprometer o sentido da redação. Assim, em consonância com os 
aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém a nota atribuída no item II, uma vez que a 
avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,   01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1116/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2011 – 3º SGT PM RÔMULO ALBERTO 
DE AQUINO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou 
que:

1.2.1  na  linha  02,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:37-38),  na 
separação silábica de palavras de mais de duas sílabas, como é o caso de “através”, não se isola 
sílaba formada por uma vogal. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  linha  10,  o  termo  “comumente”  encontra-se 
intercalado na oração, conforme Cegalla (2008:428-429), e, portanto, a vírgula é obrigatória. A 
alegação não procede;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo,  o  desenvolvimento  da  redação  se  dá 
apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade 
acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. 
Essas  informações,  embora  pertinentes  para  o  desenvolvimento  do  tema,  não  aparecem 
totalmente integradas no texto. O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, 
às vezes, o ponto de vista. O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias  no  interior  do  texto.  Expõe  tangencialmente  ideias  com  percurso  previsível,  sem 
apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse 
mesmo ponto de vista. O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz 
de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa  em sua  totalidade,  além de  não demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso de 
recursos  coesivos.  As  necessárias  ancoragens,  que  estabelecem  a  coesão  textual,  são 
praticamente  inexistentes.  A  conclusão  não  apresenta  estreita  relação  com os  argumentos 
trabalhados.  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém os  períodos  apresentam 
excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua 
totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  texto  apresenta  uma  razoável 
complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. 
O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se 
com propriedade e originalidade. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1117/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CHO/2012 – 1º SGT PM RÔMULO PEREIRA 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  nas  linhas  do  título  e  linha  13,  as  palavras  “educação”  e 
“privações”   encontram-se grafadas  de  forma incorreta,  pois  o  sinal  diacrítico  “til”  não  foi 
devidamente posicionado. Deve-se colocar o til sempre no elemento do ditongo nasal e não no 
meio deles ou sobre o “O” ou o “E”. Além disso, não se configuram erros iguais, por considerar 
que as palavras são distintas. Portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 quanto ao conteúdo, as relações entre os fatos e ideias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em 
sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  candidato  demonstra  ter  bom 
domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se  com  propriedade  e  originalidade.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1118/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

6 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM WILSON MARFÓRIO 
MENDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha 8, De acordo com Cegalla (2008:596-597) usa-se o 
infinitivo  não-flexionado quando este forma oração que complementa substantivos, como é o 
caso da oração grafada na linha 8. Logo, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o desenvolvimento da redação, embora 
demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade 
ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o  desenvolvimento  do  tema.  O 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e 
consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência 
de dados. A progressão de ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito 
bem sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As 
relações entre os fatos e ideias são implícitas,  mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém 
os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. O 
candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, em consonância com 
os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém 
as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.



 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1119/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

7 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  2º  SGT  PM ROBERTO  JOSÉ 
VELOSO MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha 01, percebe-se que o candidato usou a oração “(...) o 
mundo dentro de uma tela, (...)” indevidamente como aposto para o termo “internet” (Cegalla; 
2008:365-366). Na verdade, para compreensão do primeiro parágrafo do texto, o correto é 
usar a oração como  definição para o termo “internet”, haja vista que é um lugar  “(...) onde 
pessoas se comunicam, visitam outros lugares e se divertem com compras e jogos. (...)” , 
acarretando,  assim,  em um problema morfossintático  de  estruturação  do  período.  Logo,  a 
alegação não procede;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  o  candidato  denota  um  esforço  pela 
autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista 
crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de 
ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que 
demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e ideias 
são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  candidato  demonstra  ter  bom 
domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A Comissão Revisora, após criteriosa análise, 
verificou que, quanto aos itens de Conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele  de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem 
o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para  reflexão,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  ideias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 



acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,   01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1120/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

8 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  ROSA  ELAINE 
CORREA ROCHA PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 quanto ao conteúdo, a comissão de análise de recursos, após 
avaliação, verificou que as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O 
texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de 
divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre 
concisão e complexidade. A candidata demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não 
lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1121/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

9 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM ALINE SILVIA DA 
FONSECA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 quanto ao conteúdo, a comissão de análise de recursos, após 
avaliação,  verificou  que  o  desenvolvimento  da  redação  demonstra  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, mostrando uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima 
da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema, por 
isso atribuiu-se nota máxima ao quesito I de Conteúdo. Quanto aos demais itens, a candidata 
denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não  apresenta,  de  forma  criativa  e 
consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência 
de dados. A progressão de ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito 
bem sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte da autora. As 
relações entre os fatos e ideias são implícitas,  mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém 
os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. A 
candidata demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, em consonância com 
os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém 
as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1122/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

10 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM VÂNIA CRISTINA 
GONÇALVES SILVÉRIO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 quanto ao conteúdo, a comissão de análise de recursos, após 
avaliação, verificou que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos da 
redação  não  apresentam  em  sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  A 
candidata demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, em consonância com 
os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém 
as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1123/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

11 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CHO/2012 –  2º  SGT PM VANDA APARECIDA 
FERREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que: 

1.2.1 na linha  06,  não foi  detectado marcações de erro  no corpo da 
redação feita pelo corretor, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 12, de acordo com Cegalla (2008: 290, 428) a conjunção 
coordenada explicativa “pois” deve ser antecedida por vírgula, haja vista que se trata de separação 
de oração de caráter explicativo. Logo, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  26,  a  argumentação  da  candidata  não  se  refere  à 
marcação da linha 26. O erro assinalado encontra-se na ausência de pontuação do termo  “entre 
outros” e,  portanto,  o  fundamento  teórico  para  considerar  o  pedido  não  serve  para  uma 
argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação. Logo, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 27, o erro refere-se à falta de acentuação do verbo “ter” 
na 3ª pessoa do plural (Cegalla, 2008: 72, 203), tratando-se de erro morfossintático, e não de 
ortografia como alega a candidata.  Logo, a alegação não procede;

1.2.5  quanto  ao  conteúdo,  o desenvolvimento  da  redação,  embora 
demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao 
senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O ponto de vista 
desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, com um alto 
grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto. Expõe tangencialmente ideias 
com percurso  previsível,  sem apresentação  de  um ponto  de  vista  crítico  que  denote  esforço  e 
maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. O texto apresenta pouca progressão e o uso de 
recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, 
bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso  de  recursos  coesivos.  As  necessárias  ancoragens,  que  estabelecem  a  coesão  textual,  são 
praticamente  inexistentes.  A  conclusão  não  apresenta  estreita  relação  com  os  argumentos 
trabalhados. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos 
de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade. O texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou 
por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. A candidata apresenta pouca 



precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1124/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

12 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM SUELI DE MACEDO 
TEODORO DE ANDRADE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo, o desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar 
uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. A candidata denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com 
um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de ideias pouco foge 
ao  comum.  Não  há  um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  ideias,  que  demonstrem 
propriedade  e  conhecimento  por  parte  da  autora.  As  relações  entre  os  fatos  e  ideias  são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em 
sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  A  candidata   demonstra  ter  bom 
domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A Comissão Revisora, após criteriosa análise, 
verificou que, quanto aos itens de Conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele  de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem 
o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para  reflexão,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  ideias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pela candidata. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:



2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

   (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1125/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

13 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CHO/2012 – 2º SGT PM SÉRGIO LEONNE 
DOURADO DE ALMEIDA LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  na  linha  03,  a  palavra  “conforto”  (por  analogia  a  outras 
grafadas nas linhas 24, 9, 16, entre outras) encontra-se grafada de forma incorreta e, portanto, 
procede o ponto descontado no quesito Ortografia. Logo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha  21, percebem-se dois erros distintos. Um com relação 
à grafia da palavra “egoístas” que se encontra grafada de forma incorreta, com ausência do 
sinal agudo na letra “i”, conforme Cegalla (2008:71-72). Outro erro diz respeito à concordância 
das palavras “egoístas” e “autoritários” que deveriam concordar com termo “indivíduo” (linha 
16) e permanecer no singular, acarretando um erro de morfossintaxe (Cegalla, 2008: 450). 
Logo, os pontos descontados permanecem inalterados. A alegação não procede; 

1.2.3 quanto ao conteúdo, as relações entre os fatos e ideias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em 
sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  candidato  demonstra  ter  bom 
domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se  com  propriedade  e  originalidade.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.



(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1126/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

14 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM PEDRO OMAR PERES 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha 22, a palavra “atitudes” encontra-se grafada de forma 
incorreta, com visível sinal agudo sobre a letra “I”, contrariando as regras de acentuação gráfica 
das palavras paroxítonas (Cegalla, 2008: 71-72). Logo, a alegaão não procede;

1.2.2 na linha 25, a oração “(...) cabe aos pais (...)” encontra-se 
intercalada no período, de acordo com Cegalla (2008:428-429), e, portanto, as vírgulas são 
obrigatórias, não tendo nada a ver com o termo “portanto”, conforme alega o  candidato. Logo, 
a alegação não procede; 

1.2.3 quanto ao conteúdo, o desenvolvimento da redação, embora 
demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade 
ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o  desenvolvimento  do  tema.  O 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e 
consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência 
de dados. A progressão de ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito 
bem sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos.  As 
necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente inexistentes. A 
conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados. O texto apresenta 
uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua 
padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e  originalidade.  A  Comissão  Revisora,  após 
criteriosa análise, verificou que, quanto aos itens de Conteúdo, o ato de produção de um texto 
(seja ele de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) 
exige de quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do domínio 
da expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 



pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

    (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1127/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

15 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM PAULO SÉRGIO DA 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  na  linha  do  título,  de  acordo  com Cegalla  (2008:64-66),  a 
palavra “avanço” deve ser grafada com inicial minúscula. Logo, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o desenvolvimento da redação, embora 
demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade 
ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o  desenvolvimento  do  tema.  O 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e 
consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência 
de dados. A progressão de ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito 
bem sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos.  As 
necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente inexistentes. A 
conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados. O texto apresenta 
uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua 
padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e  originalidade.  A  Comissão  Revisora,  após 
criteriosa análise, verificou que, quanto aos itens de Conteúdo, o ato de produção de um texto 
(seja ele de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) 
exige de quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do domínio 
da expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 



acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1128/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

16 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM CLAUDINEI DE 
CASTRO ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 2, não há erro de morfossintaxe, portanto, defere o 
pedido do candidato nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final da redação;

1.2.2 quanto ao conteúdo: I- Pertinência ao tema proposto; II- 
Argumentação  coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de 
articuladores;  IV-  Organização  adequada  de  parágrafos.  A  soma  desses  elementos, 
analisados, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. O 
ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, 
pendor para a reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e 
síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de  estruturas  lingüísticas 
específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e objetivo. A coerência é um aspecto de 
grande  importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores 
excessivos  ou  explicações  desnecessárias.  Todas  as  idéias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e 
de sustentabilidade. Assim, em consonância com os aspectos acima citados, as notas 
atribuídas nos itens I, II, III e IV devem ser mantidas, uma vez que a avaliação foi justa 
sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 80 (oitenta) para 81 
(oitenta e um) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.



 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1129/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

17 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  ADAILTON 
FERREIRA DE CARVALHO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 após conferência da pontuação do total da redação, verifica-
se que a nota final da prova de redação é 93 (noventa e três pontos), portanto a alegação 
procede, devendo ser revertidos dois pontos à nota final;

1.2.2 quanto ao conteúdo: O texto apresenta pouca progressão e 
falta  de  coesão  em  sua  totalidade.  Não  se  observa  uma  relação  explícita  entre  os 
argumentos desenvolvidos, enquanto as idéias lançadas estão fragmentadas, sem relação 
entre  si.  Há  adequação  quanto  à  divisão  de  parágrafos,  alguns  concisos  e  outros 
complexos. Observa-se ainda, que o candidato não apresentou um ponto de vista definido 
sobre o tema. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Desta forma, em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), serão 
mantidas as notas atribuídas aos itens de Conteúdo II e  IV, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 91 (noventa e um) 
para 93 (noventa e três) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 



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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1130/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

18 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM CARLOS HUMBERTO 
DE OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a avaliação do conteúdo da Prova de Redação foi  novamente 
analisada pela Comissão Revisora, consciente de que o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. A soma desses elementos, analisados pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois  não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias.  Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima 
citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens II ao V, uma vez que a 
avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1131/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

19 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  AMILTON 
EUSTÁQUIO FERREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a avaliação do conteúdo da Prova de Redação foi  novamente 
analisada pela Comissão Revisora, consciente de que o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. A soma desses elementos, analisados pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois  não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias.  Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima 
citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I, II e IV, uma vez que a 
avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

   (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1132/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

20 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM ARLINDO MÁRCIO 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, dos seguintes 
itens: II – ARGUMENTAÇÃO COERENTE DAS IDÉIAS E INFORMATIVIDADE e III – ADEQUAÇÃO 
DO USO DE ARTICULADORES, observou que o candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com 
um grau de imprevisibilidade. A progressão de idéias pouco foge ao comum. As relações entre 
os fatos e idéias são implícitas,  mas pertinentes.  O texto não se apresenta,  contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos. Assim, em consonância com os aspectos acima citados, a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas nos itens II e III, uma vez que a avaliação foi justa sob 
todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

   (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1133/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

21 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  FERNANDO 
MIRANDA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  6  e  13,  conforme  o  quadro  apresentado  pelo 
candidato  em  sua  justificativa,  haveriam  erros  de  pontuação,  porém  a  Comissão  revisora 
detectou que não há quaisquer erros, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 20, para informação acerca do erro de morfossintaxe 
na linha, o colchete inicia-se antes da palavra “além” e finaliza após a palavra “depressão”, 
portanto, o erro é relativo ao período escrito, em que a forma como foi escrito compromete a 
clareza na exposição de idéias, desta forma, a alegação não procede;

1.2.3  a  avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, 
traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma 
dissertação  exige  de  quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a 
reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser 
sempre claro,  conciso e objetivo.  A coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, em consonância 
com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I, II, 
III, IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1134/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

22 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  GIVANILDO 
GRACIANO DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto aos itens de Conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para  reflexão, 
potencial  argumentativo,  capacidade de análise  e síntese,  equilíbrio  de idéias,  além do 
domínio da expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O 
candidato  denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta,  de forma 
criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de 
insuficiência  de  dados.  A  progressão  de  idéias  pouco  foge  ao  comum.  Não  há  um 
desenvolvimento  muito  bem  sucedido  de  idéias,  que  demonstrem  propriedade  e 
conhecimento por parte do autor. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os 
períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo  responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado pelo   candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pelo autor da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

   (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1135/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

23 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  ADRIANA 
APARECIDA DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou 
que:

1.2.1 na linha 8, o parágrafo no qual a candidata pede revisão foi 
escrito no presente, porém o verbo “pôde-se” está flexionado no pretérito perfeito, portanto, a 
alegação da candidata não procede;

1.2.2 a avaliação do conteúdo da Prova de Redação foi novamente 
analisada pela Comissão Revisora, consciente de que o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada  e  de  estruturas  lingüísticas  específicas.  O  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas 
constata  obviedades,  pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso  comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias 
com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e 
maturidade  na  defesa  desse  mesmo  ponto  de  vista.  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Além 
disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. 
O texto apresenta uma razoável  complexidade sintática,  ou por um estilo  demasiadamente 
simples  ou demasiadamente  prolixo.  O candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem 
utilizar  a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A soma desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao 
texto apresentado pelo candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim,  em  consonância 
com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens II 
ao V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 



objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1136/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

24 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O candidato  ao CHO/2012 – 1º SGT PM WIDSON GOMES 
DOS SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a Comissão de Análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo, o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto. Expõe tangencialmente ideias com percurso previsível, sem apresentação de 
um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de 
vista.  O  texto  apresenta  pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em 
sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos.  As  necessárias  ancoragens,  que  estabelecem a  coesão  textual,  são  praticamente 
inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados. O 
texto  apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente 
simples  ou demasiadamente  prolixo.  O candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. O ato de produção 
de um texto (seja ele de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, 
dissertativo) exige de quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para 
reflexão, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do 
domínio da expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. A soma 
de todos esses elementos, analisados pelo  responsável pela correção, traduz uma nota justa e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1137/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

25 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º  SGT  PM  CLEMERSON 
FERNANDES RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  nas  linhas  15  e  16,  o  candidato  deixou  de  anexar  bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do edital que regula o 
certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação 
lógica  e consistente, devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e  apresentado  
conforme modelo constante no anexo "C”;

1.2.2 a avaliação do conteúdo exigiu a observação dos seguintes itens: 
I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação  coerente  das  idéias  e  informatividade;  III- 
Adequação do uso de articuladores; IV- Organização adequada de parágrafos e V – Propriedade 
vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de 
quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e objetivo. 
A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem 
ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens,  acrescidos de outros 
enriquecedores,  são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.  Assim,  em consonância  com os  aspectos  acima  citados,  a  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas nos itens I, II, III, IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos 
os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso referente às linhas 15 e 16, por falta de 
amparo legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto ao conteúdo, posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.



Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1138/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

26 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  CHARLES 
FERNANDES DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 nas linhas  8 e 26, o candidato não se baseia na fotocópia da 
bibliografia indicada no edital (item 8.3) para apresentar suas razões. A bibliografia anexada em 
nada é utilizada para defender  seus  argumentos.  Esta  fotocópia  encontra-se  “solta”  e  sem 
justificativas plausíveis. Além disso, seu fundamento teórico para considerar o pedido não serve 
para  uma  argumentação  válida,  sólida  e  consistente  para  acatar  sua  solicitação.  Logo,  a 
alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1 - I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO: O texto evidencia 
um projeto claro de desenvolvimento do tema, ainda que ingênuo e próximo do senso comum. 
Há  desvios  desnecessários,  retomadas  e  emprego  adequado  dos  elementos  coesivos,  com 
pouca exploração dos mesmos, porém os argumentos são suficientes e coerentes para definir o 
ponto de vista do candidato; 

1.2.2.2  -  II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: A dissertação apresentada pelo candidato segue um percurso previsível, 
sem haver demonstrações de criatividade. Há uma progressão das idéias que pouco fogem ao 
comum,  embora  não  haja  nenhuma  evidência  de  contradição,  mas  que  apresenta  uma 
perturbação sem comprometer o sentido da redação; 

1.2.2.3 - III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: O texto 
apresenta razoável progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
apesar das relações entre fatos e idéias serem implícitas; 

1.2.2.4  -  IV  –  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS:  A 
dissertação apresentada pelo candidato apresenta parágrafos divididos adequadamente, alguns 
concisos e outros complexos, porém não causam comprometimento da progressão e articulação 
textuais; 

1.2.2.5  -  V  –  PROPRIEDADE VOCABULAR:  A precisão vocabular  é 
boa,  bem  como  a  propriedade  de  registro,  embora  sejam  verificados  alguns  desvios  no 



desenvolvimento do texto, relativo à morfologia, sintaxe, concordância, acentuação e precisão 
na escolha vocabular, mas que não dificultam a compreensão. Assim, em consonância com os 
aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I a V, uma 
vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1139/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

27 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM CLÁUDIO PEREIRA 
DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha  14, na oração  “(...) no combate ao crime de quem 
utiliza  esse  meio  de  comunicação,  (...)” percebe-se  claramente  que  se  trata  de  oração 
intercalada (Cegalla, 2008:428) cabendo obrigatoriamente a vírgula. Portanto, a alegação não 
procede;

1.2.2  na  linha  16,  o  erro  de  morfossintaxe  na  linha  refere-se  à 
ausência do sinal  indicativo de crase na expressão  “(...)  à falta de leis mais severas.(...)”. 
Embora o corretor não tenha assinalado no corpo da redação, há a penalização. Esta Comissão 
identificou o erro e concorda com a penalização. Logo, procede o ponto descontado;

1.2.3  a  avaliação  do  conteúdo  exigiu  a  observação  dos  seguintes 
itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente das idéias e informatividade; 
III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização  adequada  de  parágrafos  e  V  – 
Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, 
traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma 
dissertação  exige  de  quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a 
reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser 
sempre claro,  conciso e objetivo.  A coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, em consonância 
com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I, II, 
III, IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1140/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

28 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CHO/2012 – 2º SGT PM CHARLES ALVES 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  na  linha  5,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:179-194),  os 
pronomes são uma classe de palavras que devem ser usados para substituir os substantivos, 
evitando, assim, a repetição desnecessária de termos iguais e próximos, como é o caso da 
palavra “país”, grafada primeiramente na linha 4 e desnecessariamente na linha 5 , haja vista 
que  para  melhor  coerência  e  coesão  textuais  deveria  ter  sido  substituída  pelo  pronome 
“mesmo”. Além disso, não se trata de pleonasmo, como alega o candidato, mas de uma simples 
substituição de substantivo por pronome. Logo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 24, a palavra  “nossas”,  grafada na linha, concorda 
com o sujeito “Pais e filhos” (linha 21) e, por isso, deveria haver a concordância pela palavra 
“suas” e não pela palavra  “nossas”, segundo Cegalla (2008: 450-455). O período correto é: 
“(...)  Pais  e  filhos,  passam  tempo  em  demasia  em  frente  ao  computador,  sendo  meros 
coadjuvantes, onde o protagonista é a máquina, que governa de forma singular  suas vidas. 
(...)”. Logo, a alegação não procede;

1.2.3 a avaliação do conteúdo da Prova de Redação foi novamente 
analisada pela Comissão Revisora, consciente de que o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. A soma desses elementos, analisados pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois  não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias.  Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima 
citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens II ao V, uma vez que a 
avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados.



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1141/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

29 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM EDERSON DE ASSIS 
CARVALHO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  na  linha  24,  a  correta  grafia  e  morfossintaxe  da  oração, 
segundo Cegalla  (2008: 541, 209-211),  é  “Ainda acontecerão muitos debates e discussões 
sobre o assunto que, futuramente, permitir-nos-ão posicionarmos”, ou seja, há dois erros na 
redação:  um  com  relação  à  ortografia  (“posicionar-mos”)  e  outro  quanto  à  ausência  de 
colocação do pronome oblíquo (“permitirão”). Logo, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1 - III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: O texto 
apresenta razoável progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
apesar das relações entre fatos e idéias serem implícitas; 

1.2.2.2 -  V  – PROPRIEDADE VOCABULAR: A precisão vocabular  é 
boa,  bem  como  a  propriedade  de  registro,  embora  sejam  verificados  alguns  desvios  no 
desenvolvimento do texto, relativo à morfologia, sintaxe, concordância, acentuação e precisão 
na escolha vocabular, mas que não dificultam a compreensão. Assim, em consonância com os 
aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I a V, uma 
vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.



 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1142/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

30 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM ANSELMO ALVES DA 
ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
a  avaliação  do  conteúdo  exigiu  a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema 
proposto; II- Argumentação coerente das idéias e informatividade; III- Adequação do uso de 
articuladores; IV- Organização adequada de parágrafos e V – Propriedade vocabular. A soma 
desses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de 
quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois 
não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações  desnecessárias.  Todas  as  idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima 
citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I, II, III, IV e V, uma vez 
que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1143/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

31 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM POLIANNA APARECIDA 
DUARTE SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que: 

1.2.1 na linha  09, o termo “preocupações ilimitadas” (já que não são 
quaisquer preocupações) exerce a função sintática de objeto direto do verbo “ocasiona” e, segundo 
Cegalla (2008:337, 348-349, 428, 430)  não se usa vírgula entre o verbo e seus complementos, 
quando juntos. Além disso, uma das finalidades dos sinais de pontuação é esclarecer o sentido da 
frase, afastando qualquer ambiguidade. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 14, o adjunto adverbial “(...) por se sentirem sós (...)” 
encontra-se  intercalado no período entre  o sujeito  “os jovens”  e o  predicado “são atraídos por 
recursos da internet”.  Conforme Cegalla  (2008: 429),  se  entre  o sujeito  e o verbo (predicado) 
ocorrer  adjunto ou oração,  com pausas obrigatórias, terá lugar a vírgula. Logo, a alegação não 
procede;

1.2.3 na linha 22, o período iniciado na linha 21 apresenta um problema 
morfossintático  de  concordância  entre  o  termo  “internet”  e  “inovador”,  o  que  compromete  a 
estruturação morfossintática do período e seu entendimento. O correto seria: “(...) Logo, conclui-se 
que a internet por ser um mecanismo de fácil acesso é  inovadora influência de forma ímpar (...)” 
(Cegalla, 2008: 450). Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo, a candidata denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de ideias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento  por  parte  da  autora.  As  relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas 
pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além 
de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de 
divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam  em  sua  totalidade  equilíbrio  entre 
concisão e complexidade. A candidata demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe 
confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,   01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1144/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

32 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM ROSELI COELHO ALVES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que: 

1.2.1  na  linha  11,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:336-340,  490),  os 
verbos,  em  português,  podem admitir  mais  de  uma  regência.  No  caso  da  linha  11,  o  verbo 
“perguntar”,  no sentido de fazer pergunta,  indagar,  é classificado como Transitivo Indireto,  cujo 
complemento verbal se dá pelo acréscimo, ao verbo, do pronome “lhe”. Por isso o correto seria 
“perguntar-lhes”. Logo, a alegação não procede;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  o  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas 
constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade 
e  “circularidade”  de  ideias  no  interior  do  texto.  Expõe  tangencialmente  ideias  com  percurso 
previsível,  sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na 
defesa  desse  mesmo  ponto  de  vista.  As  relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas 
pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além 
de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de 
divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam  em  sua  totalidade  equilíbrio  entre 
concisão e complexidade. O texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  A  candidata  apresenta  pouca  precisão 
vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.



 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1145/11-DRH/CRS

 
O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

33 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  CLÁUDIO 
VITÓRIO PINTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  o  candidato  deixou  de  anexar  bibliografia  pesquisada  para 
sustentar  suas  alegações,  conforme  previsto  no  subitem  8.3  do  edital  que  regula  o 
certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com 
argumentação  lógica   e  consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da  bibliografia  
pesquisada e  apresentado conforme modelo constante no anexo "C”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1146/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

34 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM DÉLCIO LÁZARO DE 
OLIVEIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que: 

1.2.1 na linha 9, para informação acerca do erro de morfossintaxe na 
linha, o colchete inicia-se antes da palavra “No” e finaliza após a palavra “futurística”, portanto, 
o erro é relativo ao parágrafo escrito, cujo desenvolvimento do texto compromete a clareza na 
exposição de idéias, em virtude do erro morfossintático nele contido, desta forma, a alegação 
não procede;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo  -  III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE 
ARTICULADORES: As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto 
não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos.  IV  –  ORGANIZAÇÃO 
ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos 
não  apresentam  totalmente  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  V  –  PROPRIEDADE 
VOCABULAR: O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, em 
consonância com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
nos itens III a V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,   01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1147/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

35 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM DEVAIR DIAS LOPES 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que: 

1.2.1 na linha 10, a conjunção coordenada adversativa “entretanto” 
terá  uma vírgula  antes  e  outra  depois  quando  estiver  intercalada  no  período,  portanto,  a 
alegação do candidato não procede;

1.2.2 na linha 19, não há um ponto final após a palavra “futuro”, não 
houve uma finalização por parte do candidato, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo - I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO: O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para  o  desenvolvimento  do  tema.  II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior  do  texto.  V  –  PROPRIEDADE  VOCABULAR:  O  texto  apresenta  muitos  desvios  e 
incorreções que, por vezes,  comprometem a clareza na exposição de idéias. Além disso, o 
vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto. Assim, em consonância com os aspectos acima citados, a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I a V, uma vez que a avaliação foi justa sob 
todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 



Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1148/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

36 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM EDSON LUIZ DE SÁ 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo -  II – ARGUMENTAÇÃO COERENTE DAS IDÉIAS E INFORMATIVIDADE:  A 
dissertação  apresentada  pelo  candidato  segue  um  percurso  previsível,  sem  haver 
demonstrações de criatividade. Há uma progressão das idéias que pouco fogem ao comum, 
embora não haja nenhuma evidência de contradição, mas que apresenta uma perturbação sem 
comprometer  o  sentido  da  redação;  III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES:  É 
perceptível  o  uso  de  articuladores,  ainda  que  não  sofisticados.  O  texto  apresenta  pouca 
progressão, cuja conclusão é compatível com o ponto de vista desenvolvido pelo candidato, 
embora a relação com os argumentos trabalhados e a conclusão não sejam estreitas;  V – 
PROPRIEDADE VOCABULAR: O texto apresenta um estilo simples, em alguns momentos prolixo, 
em que é percebida uma razoável complexidade sintática, além de alguns erros quanto ao uso 
de estruturas da linguagem oral.  Assim, em consonância com os aspectos acima citados, a 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens II, III e IV, uma vez que a avaliação 
foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1149/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

37 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM FRANK VIANELLI 
LIMA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou 
que:

1.2.1  na  linha  4,  é  perceptível  a  ausência  do  ponto  final  após  o 
substantivo “usuários” escrito na linha, portanto, a alegação não procede;

1.2.2  a  avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, 
traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma 
dissertação  exige  de  quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a 
reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser 
sempre claro,  conciso e objetivo.  A coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, em consonância 
com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I, II, 
III, IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.



 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1150/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

38 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM ELIAS MARCELINO 
ROSA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou 
que:

1.2.1 na linha do título, a bibliografia citada no edital do concurso 
(CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: IBEP-
Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto final”, assim, por analogia, tal marcação 
não recebe abrigo na Norma Culta da Língua, portanto, a alegação não procede,

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1 - I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO: O texto evidencia 
um projeto claro de desenvolvimento do tema, ainda que ingênuo e próximo do senso comum. 
Há  desvios  desnecessários,  retomadas  e  emprego  adequado  dos  elementos  coesivos,  com 
pouca exploração dos mesmos, porém os argumentos são suficientes e coerentes para definir o 
ponto de vista do candidato; 

1.2.2.2  -  II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: A dissertação apresentada pelo candidato segue um percurso previsível, 
sem haver demonstrações de criatividade. Há uma progressão das idéias que pouco fogem ao 
comum,  embora  não  haja  nenhuma  evidência  de  contradição,  mas  que  apresenta  uma 
perturbação sem comprometer o sentido da redação; 

1.2.2.3 - III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: O texto 
apresenta razoável progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
apesar das relações entre fatos e idéias serem implícitas; 

1.2.2.4  -  IV  –  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS:  A 
dissertação apresentada pelo candidato apresenta parágrafos divididos adequadamente, alguns 
concisos e outros complexos, porém não causam comprometimento da progressão e articulação 
textuais; 

1.2.2.5 -  V  – PROPRIEDADE VOCABULAR: A precisão vocabular  é 
boa,  bem  como  a  propriedade  de  registro,  embora  sejam  verificados  alguns  desvios  no 
desenvolvimento do texto, relativo à morfologia, sintaxe, concordância, acentuação e precisão 



na escolha vocabular, mas que não dificultam a compreensão. Assim, em consonância com os 
aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I a V, uma 
vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

   (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1151/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

39 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM GERALDO MAGELA 
TEIXEIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou 
que:

1.2.1 na linha título, o candidato inseriu ponto final e, na bibliografia 
citada no edital do concurso (CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto final”, assim, 
por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma Culta da Língua, portanto, a alegação 
não procede;

1.2.2 na linha 17, o gerúndio constitui uma oração subordinada de 
caráter adverbial e, de certo modo, também possui uma função adjetiva. Para um emprego 
correto, o gerúndio deve estar o mais perto possível do sujeito ao qual se refere, em outras 
palavras, não se deve usar o gerúndio quando a ação expressa pelo gerúndio é posterior à do 
verbo principal, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 a avaliação do conteúdo da Prova de Redação foi novamente 
analisada pela Comissão Revisora, consciente de que o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada  e  de  estruturas  lingüísticas  específicas.  O  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas 
constata  obviedades,  pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso  comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias 
com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e 
maturidade  na  defesa  desse  mesmo  ponto  de  vista.  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Além 
disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. 
O texto apresenta uma razoável  complexidade sintática,  ou por um estilo  demasiadamente 
simples  ou demasiadamente  prolixo.  O candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem 
utilizar  a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A soma desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao 
texto apresentado pelo candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 



conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim,  em  consonância 
com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens II, 
IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1152/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

40 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM ELIONE CARLOS 
COSTA SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo: 

1.2.1   -  II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
idéias se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
idéias no interior do texto.

1.2.2 - III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: O texto 
apresenta razoável progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, apesar das relações entre fatos e idéias serem implícitas. 

1.2.3  -  IV  –  ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE  PARÁGRAFOS:  Há 
níveis  razoáveis  de divisão  de  parágrafos,  porém os períodos apresentam excessos  de 
idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam  totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade.

1.2.4  - V – PROPRIEDADE VOCABULAR: O texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, em consonância 
com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens 
II a V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1153/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

41 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  CLÉIA  MÁRCIA 
VLADMAKER DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo: 

1.2.1   III  –  ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES:  O  texto 
apresenta razoável progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
apesar das relações entre fatos e idéias serem implícitas;

1.2.2  IV  –  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS:  A 
dissertação apresentada pelo candidato apresenta parágrafos divididos adequadamente, alguns 
concisos e outros complexos, porém não causam comprometimento da progressão e articulação 
textuais;

1.2.3 V – PROPRIEDADE VOCABULAR:  A precisão vocabular é boa, 
bem  como  a  propriedade  de  registro,  embora  sejam  verificados  alguns  desvios  no 
desenvolvimento do texto, relativo à morfologia, sintaxe, concordância, acentuação e precisão 
na escolha vocabular, mas que não dificultam a compreensão. Assim, em consonância com os 
aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens III, IV e V, 
uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1154/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

42 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 1º SGT PM CRISTINA CORRÊA 
DE PAIVA RODRIGUES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou 
que:

1.2.1 na linha título, a candidata inseriu ponto final e, na bibliografia 
citada no edital do concurso (CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto final”, assim, 
por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma Culta da Língua, portanto, a alegação 
não procede;

1.2.2 na linha 16, o fundamento teórico para considerar o pedido não 
serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação, haja 
vista  que não  justifica o  pedido.  Ademais,  a  oração “Cabe aos  pais  limitar  e  restringir  os 
contatos  através  da  internet,  bem como as  horas  que  os  adolescentes  interligados  com a 
internet.(...)” não faz o menor sentido para progressão e articulação textuais, incorrendo em 
erro quanto à estruturação morfossintática da oração, portanto, a alegação não procede;

1.2.3   a  avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V- Propriedade Vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve  amadurecimento  no 
assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade 
de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas 
específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e objetivo. A coerência é um aspecto de 
grande  importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores 
excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. 
Assim, em consonância com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas nos itens I, II, III, IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
questionados,



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1155/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

43 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  1º  SGT  PM  JOSÉ  RICARDO 
MACHADO RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  na  linha  do  título,  o  candidato  inseriu  ponto  final  e,  na 
bibliografia citada no edital do concurso (CEGALLA, Domingos Paschoal.  Novíssima Gramática 
da Língua Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto 
final”, assim, por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma Culta da Língua, portanto, 
a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  27,  o  sinal  diacrítico  “til”  não  foi  devidamente 
posicionado na palavra “globalização”. Deve-se colocar o til sempre no elemento do ditongo 
nasal. Logo, a alegação não procede;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo,  o  candidato  denota  um  esforço  pela 
autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista 
crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de 
ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que 
demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e ideias 
são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  candidato  demonstra  ter  bom 
domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A Comissão Revisora, após criteriosa análise, 
verificou que, quanto aos itens de Conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele  de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem 
o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para  reflexão,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  ideias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 



nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1156/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

44 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CHO/2012 – 2º SGT PM WESLEY MARTINS 
DE  SOUZA interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  na  linha  do  título,  o  candidato  inseriu  ponto  final  e,  na 
bibliografia citada no edital do concurso (CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática 
da Língua Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto 
final”, assim, por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma Culta da Língua, portanto, 
a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  3,  o  termo “ou”  grafado  na  linha  3  tem valor  de 
conjunção  coordenada  alternativa  “seja”,  haja  vista  o  período  da  linha  2:  “(...)  seja pela 
facilitação  de  troca  de  informações  imediatas  com  qualquer  lugar  do  mundo,  ou (=seja) 
simplesmente (...)”. Em todos os exemplos de conjunções coordenadas alternativas  repetidas 
dadas por Cegalla (2008:290, 374-375), a vírgula é obrigatória. Logo, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  5,  o  erro  refere-se  à  grafia  da  palavra  “das”  que 
encontra-se grafada de forma incorreta, tendo em vista outros exemplos (linhas 7, 8, 11, entre 
outros).  Embora  o  corretor  tenha  assinalado  e  penalizado  um erro  de  morfossintaxe,  este 
refere-se à ortografia. Esta Comissão identificou o erro e concorda com a penalização. Logo, a 
alegação não procede;

1.2.4 na linha 8, o período todo que vem depois do termo “amigos” 
serve como explicação para a oração anterior, além de ser uma oração intercalada no próprio 
período  (Cegalla,  2008:  390-392,  428-429):  “A  aproximação  das  pessoas  proporcionou, 
praticamente,  um  número  quase  infinito  de  amigos,  que  podem  ser  adicionados  a  novo 
cotidiano e que participam e interagem em nossas vidas, (...)”. Por esse motivo, a alegação não 
procede;

1.2.5 nas linhas 10 e 13, ambos os períodos presentes nas linhas 
introduzem orações adjetivas explicativas, pois explicam o termo antecedente: “(...) medos e 
frustrações (...)”, linha 10; “(...) internet (...)”, linha13. De acordo com Cegalla (2008: 390-
392, 428-429) a vírgula se torna obrigatória. Portanto, a alegação não procede;

1.2.6 na linha 19, o sinal de pontuação é obrigatório, tendo em vista 
que se tratam de orações com sentidos diferentes. Segundo Cegalla (2008:428), os sinais de 
pontuação servem para separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas, 
além de esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Por esse motivo, a 



alegação não procede;

1.2.7 quanto ao conteúdo, o desenvolvimento da redação, embora 
demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade 
ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, 
com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior  do texto.  Expõe 
tangencialmente ideias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico 
que denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. O texto apresenta 
pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A 
redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não 
demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos.  As  necessárias 
ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente inexistentes. A conclusão não 
apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados. Há níveis razoáveis de divisão de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além 
disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. 
O texto apresenta uma razoável  complexidade sintática,  ou por um estilo  demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O  candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar  a  língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e  originalidade.  A  Comissão 
Revisora,  após  criteriosa  análise,  verificou  que,  quanto  aos  itens  de  Conteúdo,  o  ato  de 
produção  de  um  texto  (seja  ele  de  qualquer  natureza:  poético,  narrativo,  descritivo,  e, 
principalmente, dissertativo) exige de quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, 
pendor  e  rigor  para  reflexão,  potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese, 
equilíbrio de ideias, além do domínio da expressão verbal escrita adequada e de estruturas 
linguísticas específicas. A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A 
coerência  e  coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma 
dissertação  seja  eficiente,  pois  não  devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
ideias, progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida 
pelo autor da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade,  autenticidade  e  de  sustentabilidade, 
também  no  que  diz  respeito  aos  itens  que  se  tornam  pertinentes  ao  tema.  Assim,  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1157/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

45 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM WALMIR MÁRCIO 
DA CRUZ  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  do  título,  o  candidato  inseriu  ponto  final  e,  na 
bibliografia  citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima 
Gramática  da  Língua  Portuguesa.  São  Paulo:  IBEP-Nacional,  2008.)  os  títulos  não 
apresentam o “ponto final”, assim, por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma 
Culta da Língua, portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  06,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:455-456), 
verificou-se que as alegações do candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (hum) ponto 
à nota final da redação;

1.2.3 na linha 10, com base em Cegalla (2008:429), verificou-se 
que as alegações do candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final 
da redação;

1.2.4 quanto ao conteúdo, o ponto de vista desenvolvido apenas 
constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, com um alto grau de 
previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto. Expõe tangencialmente ideias 
com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço 
e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. As relações entre os fatos e ideias 
são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e 
coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos  coesivos.  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 
apresentam excessos  de ideias  e/ou ideias  fragmentadas.  Além disso,  os  períodos não 
apresentam  em  sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, em consonância 
com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 84 (oitenta e quatro) 
para 86 (oitenta e seis) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1158/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

46 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 –  1º SGT  PM WELLINGTON 
DIAS DE FARIA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  do  título,  o  candidato  inseriu  ponto  final  e,  na 
bibliografia  citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima 
Gramática  da  Língua  Portuguesa.  São  Paulo:  IBEP-Nacional,  2008.)  os  títulos  não 
apresentam o “ponto final”, assim, por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma 
Culta da Língua, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 03, verificou-se que as alegações do  candidato são 
procedentes, revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.3  na  linha  09,  o  verbo  “tornar-se” é  pronominal,  sendo 
obrigatório o uso da partícula “se” junto ao verbo, conforme Cegalla (2008: 225-227, 563) 
e Houaiss (2009: 1857) (Houaiss, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 1ª ed., 2009.). Logo, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo, as relações entre os fatos e ideias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos.  Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam 
em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. O candidato demonstra ter 
bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade.  Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 88 (oitenta e oito) 
para 89 (oitenta e nove) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1159/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

47 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM VANDERLEI LINO 
DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha  9, a expressão “por outro lado” pode ser usada 
“isoladamente”,  como elemento de transição que é; um dos recursos para dar conexão 
entre idéias é o uso das chamadas expressões de transição, que é uma expressão a ser 
usada por si mesma que ela tem substitutos ou equivalentes, desta forma, a alegação não 
procede;

1.2.2  na  linha  13,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:  391),  uma 
oração  adjetiva  restritiva  é  aquela  que  restringe  ou  limita  a  significação  do  termo 
antecedente, sendo indispensável ao sentido da frase, pode-se observar que não se trata 
da oração escrita pelo candidato na referida linha, pois na oração “que faz da internet uma 
ferramenta para enfrentar a solidão” pode ser dispensado, não trará nenhum prejuízo ao 
texto, é necessária a colocação da vírgula, desta forma, a alegação não procede;

1.2.3 nas linhas 19 e 20, foi detectado o desconto de dois pontos 
para o mesmo erro nas linhas, portanto, as alegações procedem nesse aspecto, revertendo 
um ponto à nota final da redação;

1.2.4 quanto ao conteúdo,  a avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação foi  novamente analisada pela Comissão Revisora,  consciente de que o ato de 
redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado, 
pendor para a reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e 
síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de  estruturas  lingüísticas 
específicas.  O  desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-
se  o  universo  dos  candidatos)  para  o  desenvolvimento  do  tema.   O  ponto  de  vista 
desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com 
um alto  grau  de previsibilidade  e “circularidade”  de idéias  no interior  do texto.  Expõe 
tangencialmente idéias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista 
crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. O texto 



apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente 
inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados. 
Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua 
totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  texto  apresenta  uma  razoável 
complexidade sintática,  ou por  um estilo  demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo. O  candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade.  A soma desses elementos, analisados pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato.  A  coerência  é  um  aspecto  de  grande  importância  para  a  eficiência  da 
dissertação, pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. 
Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente 
a ele. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir 
ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, em consonância com 
os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém a nota atribuída no item I ao V 
uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 67 (sessenta e sete) 
para 68 (sessenta e oito) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1160/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

48 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM ALEXANDRE PEDROSA 
DIAS  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  14,  não  há  erro  de  ortografia,  portanto,  a  alegação 
procede, devendo ser revertidos dois pontos à nota final da redação;

1.2.2  quanto ao conteúdo,  o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada  e  de  estruturas  lingüísticas  específicas.  A  soma  desses  elementos,  analisados  pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois 
não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de 
outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de 
sustentabilidade.  Assim,  em consonância  com os  aspectos  acima  citados,  a  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas nos itens II, III e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os 
aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 83 (oitenta e três) para 85 
(oitenta e cinco) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 



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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1161/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

49 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM JOÃO BAPTISTA 
DOS SANTOS JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 9, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto à 
nota final da redação;

1.2.2  quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas.  O  desenvolvimento  da  redação  se  dá  apenas  com  uso  superficial  de 
informações  de  senso  comum,  sem  demonstrar  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o  desenvolvimento  do  tema.  Essas 
informações,  embora  pertinentes  para  o  desenvolvimento  do  tema,  não  aparecem 
totalmente  integradas  no  texto.  O  tema  é  preservado,  ainda  que  haja  desvios  que 
prejudicam, às vezes, o ponto de vista. O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade 
e “circularidade” de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso 
previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade 
na defesa desse mesmo ponto de vista. O texto apresenta pouca progressão e o uso de 
recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, 
contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade 
e diversificação no uso de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem 
a coesão textual, são praticamente inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação 
com os argumentos trabalhados. O texto apresenta uma razoável complexidade sintática, 
ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O (a) candidato (a) 
apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade  e  originalidade.  A  soma  de  todos  esses  elementos,  analisados  pelo  (a) 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
(a)  candidato  (a).  A  coerência  e  coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande 
relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir pormenores 
excessivos,  circularidade de idéias,  progressão adequada ou explicações desnecessárias 
que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os argumentos apresentados no 



texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais,  autênticos e essenciais para a 
amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, acrescidos de 
outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de 
qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que 
se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 (setenta e dois) 
para 73 (setenta e três) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1162/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

50 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  MARIA  CHARLES 
BARBOSA RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linhas  4  e  5,  as  alegações  da  candidata   são  procedentes, 
revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação;

1.2.2 na linha 22, foi retirado um ponto no quesito pontuação, por ter 
colocado  vírgula  antes  do  artigo  definido.  As  alegações  não  procedem,  visto  que  deveria  ser 
colocado um ponto final, pois as orações não estão interligadas;

1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. A candidata denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento  por  parte  da  autora.  As  relações  entre  os  fatos  e  idéias  são  implícitas,  mas 
pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além 
de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de 
divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam  em  sua  totalidade  equilíbrio  entre 
concisão e complexidade. A candidata demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe 
confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A soma 
de todos  esses elementos,  analisados  pela  responsável  pela  correção,  traduz uma nota justa e 
proporcional  ao  texto  apresentado  pela  candidata.  A  coerência  e  coesão textuais  são  aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores excessivos, circularidade de idéias, progressão adequada ou explicações desnecessárias 
que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto 
devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à 
tese central defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade,  autenticidade  e  de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:



2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 87(oitenta e sete) para 89 
(oitenta e nove) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1163/11-DRH/CRS

 

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

51 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 –  2º SGT  PM WELLINGTON 
GERALDO CAMPOS E SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 o pedido não está em consonância com o item 8.4.2 “Para 
recursos contra a prova de redação e prova prática/teórica-prática, em caso de questão de 
resposta escrita,  as razões do candidato deverão ser apresentadas em folha avulsa aos 
seus dados de identificação, conforme orientações constantes do formulário do anexo “C”,  
sob pena de não ser conhecido.”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1164/11-DRH/CRS

 
O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

52 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  PEDRO 
GONÇALVES DE SOUZA FILHO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  o  candidato  deixou  de  anexar  bibliografia  pesquisada  para 
sustentar  suas  alegações,  conforme  previsto  no  subitem  8.3  do  edital  que  regula  o 
certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com 
argumentação  lógica   e  consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da  bibliografia  
pesquisada e  apresentado conforme modelo constante no anexo "C”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1165/11-DRH/CRS

 

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

53 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 1º SGT PM QPE MARIA DE 
CÁSSIA ALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 o pedido não está em consonância com o item 8.4.2 “Para 
recursos contra a prova de redação e prova prática/teórica-prática, em caso de questão de 
resposta escrita,  as razões do candidato deverão ser apresentadas em folha avulsa aos 
seus dados de identificação, conforme orientações constantes do formulário do anexo “C”,  
sob pena de não ser conhecido.”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1166/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

54 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 –  2º SGT PM WENCESLAU DA 
CRUZ SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que: 

1.2.1 na linha 3, foi lhe retirado um ponto no quesito morfossintaxe, 
não pela concordância, não pela voz passiva sintética ou voz passiva sintética, mas a colocação 
não correta do “se” ante ao verbo difundir, portanto a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1167/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

55 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  RAMON  DE 
OLIVEIRA FERNANDES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que: 

1.2.1 na linha 19, as alegações do candidato, em suas justificativas, 
não condizem com o erro detectado na linha, visto que a expressão “Neste ínterim...” não foi 
considerada errada pela Comissão Avaliadora, portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1168/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

56 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM MÔNICA LUCINHA 
CHAGAS SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja ele de qualquer natureza: poético, 
narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o escreve, amadurecimento no 
assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial  argumentativo, capacidade de análise e 
síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita adequada e de estruturas 
linguísticas específicas. O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior 
do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de 
vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. Apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar 
alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre 
os argumentos desenvolvidos. Há uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre as idéias e 
argumentos,  comprometendo  a  progressão  e  a  articulação  textuais.   A  soma  de  todos  esses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pela  candidata.  A  coerência  e  coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande 
relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir pormenores excessivos, 
circularidade de idéias, progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por 
exemplo, o senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, 
ser relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida 
pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 



Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1169/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

57 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM ROBSON GOMES DOS 
SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  na  linha  2,  é  imperceptível  a  acentuação  gráfica  na  palavra 
“notícias”, portanto, a alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,   01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1170/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

58 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 – 1º SGT PM WALBER FERREIRA 
ROCHA  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha  título, o candidato inseriu ponto final e, na bibliografia 
citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima  Gramática  da  Língua 
Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto final”, assim, por 
analogia,  tal  marcação não recebe abrigo na Norma Culta  da Língua,  portanto,  a alegação não 
procede,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1171/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

59 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  OZIMAR  DIAS 
FERREIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que: 

1.2.1 na linha 19, a linguagem de um texto dissertativo deve ser 
denotativa, em que é empregada uma linguagem impessoal e objetiva, com emprego da forma 
culta  e formal  da língua;  há o uso de figura de  linguagem no desenvolvimento  das  idéias 
trabalhadas; o fundamento teórico para considerar o pedido não serve para uma argumentação 
válida, lógica e consistente que justifique a solicitação, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1172/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

60 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  NÉSIA 
APARECIDA  DO  NASCIMENTO  CORRÊA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja ele de qualquer natureza: 
poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente, dissertativo) exige de quem o escreve, 
amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal 
escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O ponto de vista desenvolvido 
apenas constata obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com um alto grau 
de previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente 
idéias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote 
esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, 
com alguns problemas no uso de recursos linguísticos,  que permitem identificar  alguns 
momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita 
entre  os  argumentos  desenvolvidos.  Há  uma boa  de  divisão  de  parágrafos,  porém os 
períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Não há uma totalidade 
de equilíbrio entre as idéias e argumentos, comprometendo a progressão e a articulação 
textuais.  A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, 
traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pela candidata. A coerência e 
coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação 
seja  eficiente,  pois  não  devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1173/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

61 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  GILBERTO 
MAGALHÃES CARNEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que:

1.2.1  na  linha  2,  em  todo  texto  existem  vogais  “i”  grafadas 
corretamente,  o  que  não  aconteceu com a  vogal  “i”  da  palavra  “identidades”  escrita  pelo 
candidato,  visto  que  é  perceptível  um acento  agudo  acima  da  referida  vogal,  portanto,  a 
alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1174/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

62 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM HELDER PEREIRA DA 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de qualquer natureza: poético, 
narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o escreve, amadurecimento 
no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para  reflexão,  potencial  argumentativo,  capacidade  de 
análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita adequada e 
de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, 
mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao comum. 
Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento  por  parte  do  autor.  A  soma  de  todos  esses  elementos,  analisados  pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir pormenores excessivos, circularidade de 
idéias, progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida 
pelo autor da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade,  autenticidade  e  de  sustentabilidade, 
também  no  que  diz  respeito  aos  itens  que  se  tornam  pertinentes  ao  tema.  Assim,  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1175/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

63 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  MARCO  ELIAS 
GOMES DE OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que:

1.2.1  na  linha  4,  pelo  contexto  e  pelas  idéias  desenvolvidas  do 
candidato na linha, é perceptível que o verbo bitransitivo  “tornar” não deve ser empregado 
com uma preposição logo após ele, o fundamento teórico do candidato para considerar o pedido 
não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação,
 

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1176/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

64 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM MARCO AURÉLIO DA 
CRUZ CORRÊA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que:

1.2.1 na linha 6, considerando que o candidato na idéia trabalhada 
no texto, escreveu a palavra “empresa” para os websites Facebook e Twitter, desta forma, é 
necessário esclarecer que uma empresa é uma pessoa jurídica com o objetivo de exercer uma 
atividade particular, pública, ou de economia mista, que produz e oferece bens e/ou serviços, 
com o objetivo de atender a alguma necessidade humana, além disso, seu fundamento teórico 
para considerar o pedido não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para 
acatar sua solicitação, portanto, a alegação não procede,
 

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1177/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

65 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM MARCELO OLIVEIRA 
MARTINS  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que:

1.2.1 na linha 25, o candidato utilizou um artigo preposicionado ante 
ao  substantivo  “adolescente”,  porém  não  é  pertinente,  visto  que  é  perceptível  no 
desenvolvimento  da  idéia  de  dar  ao  ser  um  sentido  determinado,  Cegalla  (2008:  157), 
portanto, a alegação não procede, 
 

1.2.2 na linha 29, a palavra “isolados” foi empregada no masculino 
sem haver concordância com a palavra “pessoas” que está no feminino,  ao que procede o 
desconto do ponto. O candidato alega que a marcação de erro no quesito morfossintaxe não se 
justifica, visto que é possível a palavra “isolados” concordar com a palavra “problemas”, porém 
a Comissão Revisora constatou que a palavra “problemas” é complemento nominal do sujeito 
“pessoas”,  portanto,  “isolados”  não  está  concordando  com  problemas,  mas  com  o  sujeito 
“pessoas”, desta forma, a alegação não procede, 

1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 



acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1178/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

66 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM LUDIMAR PATRICK 
GOMIDES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de qualquer natureza: poético, 
narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o escreve, amadurecimento 
no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para  reflexão,  potencial  argumentativo,  capacidade  de 
análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita adequada e 
de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, 
mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao comum. 
Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento  por  parte  do  autor.  A  soma  de  todos  esses  elementos,  analisados  pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir pormenores excessivos, circularidade de 
idéias, progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida 
pelo autor da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade,  autenticidade  e  de  sustentabilidade, 
também  no  que  diz  respeito  aos  itens  que  se  tornam  pertinentes  ao  tema.  Assim,  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.



 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1179/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

67 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CHO/2012 – 1º SGT PM HÉBERSON JOSÉ 
BRITO DA SILVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que: 

1.2.1 na linha 21, é perceptível a necessidade do uso do pronome 
reflexivo “se” antes do verbo “iludir”, para que a frase estivesse corretamente escrita dentro de 
norma  culta  de  acordo  com  Cegalla  (2008:  562),  desta  forma,   foi  constatado  erro  de 
morfossintaxe na linha, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1180/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

68 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  LEANDRO 
CRISTIANO SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de qualquer natureza: poético, 
narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o escreve, amadurecimento 
no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para  reflexão,  potencial  argumentativo,  capacidade  de 
análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita adequada e 
de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, 
mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao comum. 
Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento  por  parte  do  autor.  A  soma  de  todos  esses  elementos,  analisados  pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir pormenores excessivos, circularidade de 
idéias, progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida 
pelo autor da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade,  autenticidade  e  de  sustentabilidade, 
também  no  que  diz  respeito  aos  itens  que  se  tornam  pertinentes  ao  tema.  Assim,  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.



 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1181/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

69 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM SÍLVIO GONÇALVES 
RODRIGUES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que: 

1.2.1 nas linhas  5 e 13, não há uma fundamentação teórica com a 
utilização  de  uma  argumentação  baseada  na  bibliografia  do  certame.  O  candidato  não 
apresenta argumentação teórica válida, lógica e consistente que justifique sua solicitação, o 
fundamento teórico para considerar o pedido não serve para uma argumentação válida, sólida e 
consistente para acatar sua solicitação, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha  23, os conectivos, quando em caráter adverbial, são 
aceitáveis que surjam entre vírgulas, mesmo no começo de uma oração, no caso em questão da 
linha, a conjunção “porém”. O candidato não apresenta argumentação teórica válida, lógica e 
consistente que justifique sua solicitação, o fundamento teórico para considerar o pedido não 
serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação, portanto, 
a alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 



acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1182/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

70 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  LOURIVAL 
AMORIM DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  23,  há  erro  de  morfossintaxe  com  relação  à 
referenciação  para  a  palavra  “passageiros”.  Além  disso,  o  candidato  não  apresenta 
fotocópia e argumentação teórica válida, lógica e consistente que justifique sua solicitação. 
Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2  nas  linhas  29  e  30,  as  alegações  do  candidato  são 

procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação;

1.2.3 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 



imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 77 (setenta e sete) 
para 79 (setenta e nove) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1183/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

71 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  WEMERSON 
TRINDADE DE MENDONÇA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto  ao  conteúdo,  o  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de ideias pouco foge ao comum. 
Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento  por  parte  do  autor.  As  relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas 
pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis 
razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém os  períodos  não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, 
embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para  expressar-se  com 
propriedade e originalidade. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo 
com Cegalla  (2008:  637),  a  Comissão  Revisora  mantém as  notas  atribuídas  aos  itens  de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1184/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

72 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM WILTON RIBEIRO 
CALDEIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo, as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto 
não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de 
divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre 
concisão e complexidade. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não 
lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1185/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

73 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  SEBASTIÃO 
RIBEIRO DE ANDRADE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  3 e  8,  foram descontados dois  pontos para o 
mesmo  erro,  portanto,  a  alegação  procede,  revertendo-lhe  um ponto  à  nota  final  da 
redação  ;  

1.2.2  na linha 23,  as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe um ponto à nota final da redação,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 85 (oitenta e cinco) para 87 (oitenta 
e sete) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1186/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

74 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM LUCIANA RODRIGUES 
LIMA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha  2, a oração escrita na linha pela candidata “a visão de 
que  é  necessária  a  visão  sistêmica  dos  acontecimento  mundiais”,  apresenta  grave  erro  de 
construção, pois a palavra “visão” foi  repetida em curto espaço, vemos o uso desnecessário de 
preposição após a primeira palavra “visão”,  e a ausência  de uma preposição antes da segunda 
palavra “visão. Além disso, o fundamento teórico da candidata para considerar o pedido não serve 
para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação;

1.2.2  na  linha  20,  as  alegações  da  candidata  são  procedentes, 
revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;

1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. A candidata denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento  por  parte  da  autora.  As  relações  entre  os  fatos  e  idéias  são  implícitas,  mas 
pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além 
de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de 
divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam  em  sua  totalidade  equilíbrio  entre 
concisão e complexidade. A candidata demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe 
confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A soma 
de todos  esses elementos,  analisados  pela  responsável  pela  correção,  traduz uma nota justa e 
proporcional  ao  texto  apresentado  pela  candidata.  A  coerência  e  coesão textuais  são  aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores excessivos, circularidade de idéias, progressão adequada ou explicações desnecessárias 
que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto 
devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à 
tese central defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade,  autenticidade  e  de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos,



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 89(oitenta e nove) para 90 
(noventa) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01  de dezembro de 2011.

    (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1187/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

75 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CHO/2012 – 2º SGT PM WASHINGTON 
JESUS DIAS GOMIDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que a contagem dos pontos atribuídos ao conteúdo foi equivocadamente somada errada, 
portanto, a alegação procede, devendo ser revertidos dois pontos à nota final da redação,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 94 (noventa e quatro) para 96 
(noventa e seis) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1188/11-DRH/CRS

 
O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

76 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM LUÍS CLÁUDIO 
SOARES DELFINO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  o  candidato  deixou  de  anexar  bibliografia  pesquisada  para 
sustentar  suas  alegações,  conforme  previsto  no  subitem  8.3  do  edital  que  regula  o 
certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com 
argumentação  lógica   e  consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da  bibliografia  
pesquisada e  apresentado conforme modelo constante no anexo "C”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1189/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

77 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º  SGT  PM MÁRCIO PINHEIRO 
MOREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  nas  linhas  8  e  12,  o  candidato  deixou  de  anexar  bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do edital que regula o 
certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação 
lógica  e consistente,  devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e  apresentado 
conforme modelo constante no anexo "C”;

1.2.2 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades,  pois  as idéias  se limitam ao senso comum, com um alto  grau de previsibilidade e 
“circularidade” de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso previsível, 
sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse 
mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos 
linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de 
não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. Há uma boa de divisão de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Não há 
uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  as  idéias  e  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e  a 
articulação textuais.  A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, 
traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão 
textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois 
não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou 
explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os argumentos 
apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e essenciais 
para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de 
outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, 
autenticidade  e  de  sustentabilidade,  também  no  que  diz  respeito  aos  itens  que  se  tornam 
pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:



2.1 não conhecer do recurso referente às linhas  8 e 12, por falta de 
amparo legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto ao conteúdo, posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1190/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

78 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM LEONEL GARCIA COSTA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha 23, o candidato deixou de anexar bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in 
verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação lógica  e  
consistente,  devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e  apresentado conforme 
modelo constante no anexo "C”;

1.2.2 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades,  pois  as idéias  se limitam ao senso comum, com um alto  grau de previsibilidade e 
“circularidade” de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso previsível, 
sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse 
mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos 
linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de 
não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. Há uma boa de divisão de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Não há 
uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  as  idéias  e  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e  a 
articulação textuais.  A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, 
traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão 
textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois 
não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou 
explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os argumentos 
apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e essenciais 
para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de 
outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, 
autenticidade  e  de  sustentabilidade,  também  no  que  diz  respeito  aos  itens  que  se  tornam 
pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:



2.1 não conhecer do recurso referente à linha 23, por falta de amparo 
legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto ao conteúdo, posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1191/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

79 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º  SGT  PM  LUIZ  CARLOS 
FELIZARDO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 nas linhas 8, 11,  13,  17,  18, 19 e 28,  o candidato deixou de 
anexar bibliografia pesquisada para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do 
edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação 
com argumentação lógica  e consistente, devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada 
e  apresentado conforme modelo constante no anexo "C”;

1.2.2 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades,  pois  as idéias  se limitam ao senso comum, com um alto  grau de previsibilidade e 
“circularidade” de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso previsível, 
sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse 
mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos 
linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de 
não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. Há uma boa de divisão de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Não há 
uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  as  idéias  e  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e  a 
articulação textuais.  A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, 
traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão 
textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois 
não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou 
explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os argumentos 
apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e essenciais 
para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de 
outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, 
autenticidade  e  de  sustentabilidade,  também  no  que  diz  respeito  aos  itens  que  se  tornam 
pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:



2.1 não conhecer do recurso referente às linhas 8, 11, 13, 17, 18, 19 e 
28, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto ao conteúdo, posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1192/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

80 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º  SGT  PM  LUIZ  CARLOS  DE 
MORAIS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 nas linhas 4, 5 e 23, o candidato deixou de anexar bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do edital que regula o 
certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação 
lógica  e consistente,  devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e  apresentado 
conforme modelo constante no anexo "C”;

1.2.2 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades,  pois  as idéias  se limitam ao senso comum, com um alto  grau de previsibilidade e 
“circularidade” de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso previsível, 
sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse 
mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos 
linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de 
não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. Há uma boa de divisão de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Não há 
uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  as  idéias  e  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e  a 
articulação textuais.  A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, 
traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão 
textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois 
não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou 
explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os argumentos 
apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e essenciais 
para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de 
outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, 
autenticidade  e  de  sustentabilidade,  também  no  que  diz  respeito  aos  itens  que  se  tornam 
pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso referente às linhas 4, 5 e 23, por falta de 
amparo legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto ao conteúdo, posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1193/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

81 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  LUIZ  AUGUSTO 
PINTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que:

1.2.1 na linha  8, a vírgula foi colocada na linha após uma rasura, 
contudo, é perceptível  no texto que a vírgula não está indicando uma pausa ou separando 
membros constituintes de uma frase, considerando a posição em que ela foi colocada, portanto, 
a alegação não procede, 
 

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. A soma de todos 
esses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, 
também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não devem existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os  argumentos 
apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 
essenciais para a amarração deles à tese central defendida pelo autor da redação. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens 
que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

 (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1208/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

82 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM NILSON RODRIGUES 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou que 
quanto  ao  conteúdo,  o  ato  de  produção  de  um texto  (seja  ele  de  qualquer  natureza:  poético, 
narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o escreve, amadurecimento no 
assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial  argumentativo, capacidade de análise e 
síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita adequada e de estruturas 
linguísticas  específicas.  O  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao comum. Não 
há  um  desenvolvimento  muito  bem  sucedido  de  idéias,  que  demonstrem  propriedade  e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1209/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

83 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  MÁRCIO  DIAS  DO 
NASCIMENTO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que na 
linha  20,  de  acordo  com  os  exemplos  dados  por  Cegalla  (2008:290),  todas  as  conjunções 
adversativas  que  iniciam  um  novo  período,  como  é  o  caso  de  “porém”  (linha20),  devem  ser 
antecedidas por vírgula. Esta não deve vir  depois da conjunção, como demonstram os exemplos 
dados pelo autor. Logo, a alegação não procede;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

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

Belo Horizonte-MG,   01 de dezembro de 2011.

          (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1210/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

84 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º  SGT  PM  MARCOS  JOSÉ 
FERREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 nas linhas 11, 15, 16, 18, 20 e 24, o candidato deixou de anexar 
bibliografia pesquisada para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do edital 
que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com 
argumentação lógica  e consistente,  devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e 
apresentado conforme modelo constante no anexo "C”;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de ideias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos 
se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada 
e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos.  As  necessárias  ancoragens,  que  estabelecem  a  coesão  textual,  são  praticamente 
inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados. Há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e 
complexidade.  O candidato  demonstra  ter  bom domínio  da língua,  embora  isso não lhe  confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com Cegalla  (2008:  637),  a  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso referente às linhas 11, 15, 16, 18, 20 e 24, 
por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto ao conteúdo, posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.



Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

 (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1211/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

85 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM ADENALDO LUCIANO 
DUARTE  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  7,  o  verbo  “acarretar”  é  classificado  como  transitivo 
direto. Verbos transitivos diretos são aqueles que exigem um complemento sem preposição (Cegalla, 
2008:337). O uso da preposição “EM” está incorreto e, por isso, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 12,  a expressão “aos contatos informais  com pessoas 
desconhecidas” funciona como complemento da expressão verbal “ficar preso”. Logo, não se admite 
vírgula entre complementos, conforme Cegalla (2008:428-430). A alegação não procede;

1.2.3 na linha 26, o uso do verbo “são” é obrigatório, haja vista que sem 
ele incorreria em duplo sentido ou contradição para o período iniciado na linha 24. Isto é, são 
conteúdos e informações que são impróprios ou que não são? Por esse motivo, a alegação não 
procede;

1.2.4 na linha 28, o verbo “atentar” não é considerado pronominal e, por 
causa disso, não cabe o uso da partícula “se” junto a ele, conforme Houaiss (2009: 213) (Houaiss, 
Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 1ª ed., 2009.). Logo, a 
alegação não procede;

1.2.5  na  linha  29,  segundo  Cegalla  (2008:  429)  a  vírgula  se  torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode dispensar 
a  vírgula.  Porém,  quando  o  adjunto  adverbial  se  encontra  intercalado,  como  no  caso  de  “do 
contrário” (linha 29), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta um exemplo dessa obrigatoriedade 
na oração: “Eis que, aos poucos, lá para as bandas do oriente, clareia um caminho do céu.” Logo, a 
alegação não procede;

 1.2.6 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 



bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1212/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

86 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM JOSÉ FRANCISCO 
PEREIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 11, as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.2 na linha 14, a oração “embora primitivas”, além de estar 
intercalada, possui caráter explicativo. Nesse caso, a vírgula se torna obrigatória, segundo 
Cegalla (2008:428). Logo, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  17,  o  verbo  “exercer”  funciona  como  verbo 
pronominal,  haja  vista  as  argumentações  presentes  nas  linhas  anteriores  (Cegalla, 
2008:225). Por esse motivo, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 19, a palavra “principalmente”,  semanticamente, 
não se encontra intercalada, conforme os exemplos que o candidato apresenta, mas inicia 
uma nova oração, com novas informações, não cabendo vírgula depois dessa palavra, pois 
logo em seguida há uma enumeração de exemplos (crianças, adolescentes, jovens). Logo, 
a alegação não procede;

1.2.5 na linha 21, ao analisar  a linha quanto à significação,  o 
candidato deveria ter utilizado a palavra “como” para dar sentido ao que discorreu nas 
linhas anteriores. Além disso, seu fundamento teórico para considerar o pedido não serve 
para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação;

1.2.6 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 



comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 83 (oitenta e três) 
para 84 (oitenta e quatro) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1213/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

87 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM LÚCIO MAURO 
FERNANDES VIEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 24, as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação foi  novamente analisada pela Comissão Revisora,  consciente de que o ato de 
redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado, 
pendor para a reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e 
síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de  estruturas  lingüísticas 
específicas. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz 
uma nota justa e proporcional  ao texto apresentado pelo candidato. A coerência é um 
aspecto  de  grande  importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver 
pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem 
ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de 
outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de 
qualidade e de sustentabilidade.  Assim, em consonância com os aspectos acima citados, a 
Comissão Revisora mantém a nota atribuída nos itens I, II, III e V, uma vez que a avaliação 
foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 71 (setenta um) para 
72 (setenta e dois) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 



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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1214/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

88 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  LUCIANO 
MARCELO DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  4,  as  alegações  do  candidato  são  procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.2  na  linha  17,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:428),  a 
expressão  “dessa  forma”  sugere  o  sentido  de  uma  conjunção  coordenada  conclusiva 
(portanto).  Porém,  emprega-se  a  vírgula  para  separar  palavras  ou  orações  justapostas 
assindéticas como é o caso da linha 17. Logo, há erro de pontuação na linha, e, a alegação 
não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 



defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 92 (noventa e dois) 
para 93 (noventa e três) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1215/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

89 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM WARLICE MEDINA 
CHAVES MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 4, a expressão “através dela” encontra-se no lugar da 
oração  presente  na  linha  1  (“A  liberdade conquistada  através  da  internet”)  e,  por  sua 
significação  deveria,  pois,  ser  separada  por  vírgula  (Cegalla,  2008:428-429).  Portanto,  a 
alegação não procde;

1.2.2 na linha  23, a oração  “por falta de informações” encontra-se 
intercalada no período e, por esse motivo, é obrigatório o uso de duas vírgulas, não sendo, 
portanto, um adjunto adverbial, como afirma a candidata (Cegalla, 2008:428-9). A alegação 
não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. A candidata denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte da autora. As relações entre 
os fatos e idéias são implícitas,  mas pertinentes.  O texto não se apresenta,  contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos. A candidata demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não 
lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 
A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pela candidata. A coerência e coesão textuais são 
aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não 
devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou 
explicações  desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os 
argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais, 
autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. 
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o 



esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito 
aos  itens  que  se  tornam  pertinentes  ao  tema.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1216/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

90 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM VILSON MOREIRA DE 
CARVALHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 2, a oração iniciada pelo pronome “que” é classificada 
como oração subordinada adjetiva explicativa, já que explica o termo anterior (jovem). Por esse 
motivo, é obrigatório o uso da vírgula, portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  11,  o  período  iniciado  apresenta  um  problema 
morfossintático de concordância para a palavra “uso”, pois não é o uso da internet, mas o uso das 
páginas restritas da internet, o que compromete a estruturação morfossintática do período e seu 
entendimento.  O  correto  seria:  “(...)  minimizar  o  uso  das  páginas  restritas  da  internet, 
principalmente  as  de  conteúdo  pornográfico”  (Cegalla,  2008:  450).  Portanto,  a  alegação  não 
procede;

1.2.3 na linha 12, a palavra “principalmente”,  semanticamente, não se 
encontra intercalada, mas inicia uma nova oração, com novas informações, não cabendo vírgula 
depois dessa palavra. Logo, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 13, a palavra “fiscalização” não foi usada em sentido geral 
e indeterminado, como alega o (a) candidato (a). Essa palavra é feminina e determinada pelo artigo 
definido “a”, já que não existe “*o fiscalização”, além de se subordinar à palavra “destinados” que 
exige a preposição “a”. Logo, o uso da crase é obrigatório e não procede a alegação do candidato;

1.2.5 na linha 19, não é claro quem são os “integrantes” escrito pelo 
candidato na linha e, por isso, há um problema de referenciação ou elipse, sem atestar/explicitar o 
referente (Cegalla: 2008, 421). Além disso, todo o período inciado na linha 16 e findado na linha 21, 
apresenta um problema sério de estruturação morfossintática e semântica, e também não há clareza 
quanto às argumentações. Desta forma, há erros de morfossintaxe e, portanto, a alegação não 
procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem 
o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para  reflexão,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre 



os fatos e idéias são implícitas,  mas pertinentes.  O texto não se apresenta,  contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não 
lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 
A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são 
aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não 
devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou 
explicações  desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os 
argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais, 
autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. 
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o 
esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito 
aos  itens  que  se  tornam  pertinentes  ao  tema.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

    (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1217/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

91 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 1º SGT PM MARILUZY LOPES 
AMARAL interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha 10, a palavra  “impeditivos” encontra-se grafada de 
forma incorreta, em comparação a outras palavras (linhas 8, 19, 22, entre outras) e, portanto, 
a alegação não procede;

1.2.2 na linha 22, há problema de referenciação quanto ao uso do 
verbo  “aplicar”.  Na  verdade  o  verbo  refere-se  à  palavra  “coisa” (linha  21)  e,  por  isso,  a 
candidata  deve  usar  o  pronome  junto  ao  verbo:  “aplicá-la” (Cegalla,  2008:181).  Logo,  a 
alegação não procede;

 
1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de redigir uma dissertação exige de 

quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. A soma desses elementos, analisados pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois  não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias.  Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima 
citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens III e V, uma vez que a 
avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.
 



Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1218/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

92 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM SANDRA DE OLIVEIRA 
RAMOS  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  nas  linhas  5,  12,  16  e  21,  a  candidata  deixou  de  anexar 
bibliografia pesquisada para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do edital 
que regula o certame, in verbis:  “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com 
argumentação lógica  e consistente,  devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e 
apresentado conforme modelo constante no anexo "C”;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O desenvolvimento da redação, embora demonstre 
um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso 
comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. A candidata denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto 
de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de 
idéias  pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito  bem sucedido de idéias,  que 
demonstrem propriedade e conhecimento por parte da autora. As relações entre os fatos e idéias 
são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade. A candidata demonstra ter bom domínio da língua, embora 
isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e 
originalidade. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência é um aspecto de grande 
importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou 
explicações  desnecessárias.  Todas  as  idéias  apresentadas  devem ser  relevantes  para  o  tema e 
relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade.  

Assim,  em consonância  com os  aspectos  acima  citados,  a  Comissão 
Revisora mantém a nota atribuída nos itens I, II, III, IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob 
todos os aspectos questionados,



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso referente às linhas 5, 12, 16 e 21, por falta 
de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto ao conteúdo, posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

 (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1219/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

93 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM NORTON RODRIGUES 
LIMA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 2, de acordo com Cegalla (2008:390-2, 429), 
a oração  “que norteia” é uma oração adjetiva restritiva,  não cabendo o uso de 
vírgula. Logo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 3, o pronome demonstrativo  “esta” retoma 
algo que já foi anteriormente expresso na linha 02 (Cegalla, 2008:564). Por esse 
motivo,  o  candidato  incorreu no erro  deste pronome,  portanto,  a  alegação não 
procede;

1.2.3 nas linhas 10 e 22, de acordo com Cegalla (2008:429), 
se entre o verbo e seu complemento ocorrer um adjunto ou oração, terá lugar a 
vírgula. Portanto, as alegações não procedem;

1.2.4 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem 
o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para  reflexão,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de ideias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre 
os fatos e ideias são implícitas,  mas pertinentes.  O texto não se apresenta,  contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não 
lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 
A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são 
aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não 
devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou 
explicações  desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os 
argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais, 
autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. 



Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o 
esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito 
aos  itens  que  se  tornam  pertinentes  ao  tema.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1220/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

94 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 –  1º SGT PM MATEUS DA COSTA 
MONTEMOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 4 e 5, segundo Cegalla (2008: 429) a vírgula se torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode dispensar 
a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no caso de “com suas 
múltiplas funções e fácil acessibilidade” (linhas 4 e 5), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta 
um exemplo dessa obrigatoriedade na oração: “Eis que, aos poucos, lá para as bandas do oriente, 
clareia um caminho do céu.” Logo, as alegações não procedem;

1.2.2  na  linha  15,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:428),  uma  das 
finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões e orações que 
devem ser destacadas. A posição canônica do adjunto adverbial não é em início de oração. Se isso 
ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar esse adjunto, como é o caso de 
“pela internet”, presente na linha 15. Logo, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 16, a palavra “distâncias” encontra-se grafada de maneira 
incorreta e, por isso, a alegação não procede;

1.2.4  na  linha  20,  a  oração  “mesmo  sendo  uma  ferramenta  muito 
utilizada” encontra-se intercalada entre a conjunção adversativa “contudo” e “não tem sido eficaz”. 
Conforme Cegalla (2008:428-429), a vírgula se torna obrigatória para separar orações adverbiais 
desenvolvidas de caráter explicativo como a da linha 20. Portanto, a alegação não procede;

 1.2.5 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 



uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1221/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

95 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM MARCOS NELITO DA 
SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha título, o candidato inseriu ponto final e, na bibliografia 
citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima  Gramática  da  Língua 
Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto final”, assim, por 
analogia,  tal  marcação não recebe abrigo na Norma Culta  da Língua,  portanto,  a alegação não 
procede;

1.2.2  na linha  13,  há erro  de morfossintaxe,  pois  semanticamente o 
candidato deveria escolher entre as palavras “casos” ou “exemplos”. Na verdade, incorreu-se em 
erro pleonástico (Cegalla, 2008:621) e, logo, morfossintático,  repetindo desnecessariamente duas 
palavras com mesma significação. Por esse motivo, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  15,  percebe-se  claramente  um erro  de  morfossintaxe 
quanto à estruturação do período que se incia na linha 14. Há ausência de referenciação para a 
expressão “grande maioria”. Referindo-se ou à palavra “casos”, ou à palavra “jovens”. A construção 
do  período  não  deixa  claro  a  quem se  refere  e  por  isso  admite  duas  construções  possíveis  e 
obrigatórias semanticamente, para que seja claro a quem se refere a expressão: “Percebe-se que na 
grande maioria dos casos faltou a ação dos pais em forma de vigilância (...)” OU “Percebe-se que 
para a grande maioria faltou a ação dos pais em forma de vigilância (...)”. Logo, a alegação não 
procede;

 1.2.4 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 



idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1222/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

96 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM HELIOMAR JOSÉ ALVES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  o  candidato  não  inseriu  o  acento  fonético  til 
corretamente sobre a letra “o” da palavra “alterações”, além de se esquecer de marcar o cedilha 
sobre a letra “c” e, portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  16,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:428),  uma  das 
finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões e orações que 
devem ser destacadas. A posição canônica da conjunção adversativa não é em início de oração. Se 
isso ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar a conjunção, como é o caso 
de “mas”, presente na linha 16. Logo, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 19, o erro apontado na linha 17 diz  respeito  à grafia 
errada  da  palavra  “timidez”.  A  palavra  “introspecção”  (linha19)  encontra-se  grafada  de  forma 
incorreta somente nesta linha, não incorrendo em erro ortográfico idêntico como alega o candidato. 
Logo, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 20, ocorreu a ausência de ponto final depois da palavra 
“liberdade” e, por isso, a alegação não procede;

1.2.5 na linha 22, a palavra “solidão” escrita pelo candidato está ilegível, 
portanto, a alegação não procede;

 1.2.6 quanto ao conteúdo, o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O desenvolvimento da redação, embora demonstre 
um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso 
comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O candidato  denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto 
de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de 
idéias  pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito  bem sucedido de idéias,  que 
demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora 



isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e 
originalidade. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência é um aspecto de grande 
importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou 
explicações  desnecessárias.  Todas  as  idéias  apresentadas  devem ser  relevantes  para  o  tema e 
relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, 
em consonância com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
nos itens I, II, III, IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1223/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

97 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  HERCÍLIO  JOSÉ 
PALAURO ROSA DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  2,  a  oração  adverbial  desenvolvida  “apesar  da 
grandiosidade”  encontra-se  intercalada  na  oração  e,  por  esse  motivo,  deve  vir  entre  vírgulas 
(Cegalla, 2008:429). Logo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 4, o candidato alega em suas justificativas que foi retirado 
um ponto por erro pela ausência da vírgula depois da palavra “vida”. Foi constatado que na referida 
linha, não há nenhuma marcação ou desconto de pontos, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 10, a expressão “de um extremo a outro” encontra-se 
intercalada na oração e, por esse motivo, deve vir entre vírgulas (Cegalla, 2008:428-9). Logo, a 
alegação não procede;

1.2.4  na  linha  12,  a  palavra  “discriminações”,  está  grafada 
incorretamente, sem a cedilha, portanto, a alegação não procede;

1.2.5 na linha 14, a marcação do erro de morfossintaxe foi assinalada 
corretamente,  pois  no  período  iniciado  com “Embora  promissor”  até  o  final  da  oração,  não  há 
informação do que seja promissor, é vaga a ideia desenvolvida. Ou seja, não é claro o agente que 
pratica a ação e, por isso, há um problema de referenciação ou elipse, sem atestar/explicitar o 
referente (Cegalla: 2008, 421). Desta forma, há erro de morfossintaxe e, portanto, a alegação não 
procede;

 
1.2.6 na linha 24, a marcação do erro de morfossintaxe foi assinalada 

corretamente,  pois  a  oração  finalizada  com  o  verbo  “decepcionar”  não  informa  quem  seria 
decepcionado; não há uma finalização do desenvolvimento das ideias trabalhadas. Há um problema 
de referenciação ou elipse, sem atestar/explicitar o referente (Cegalla: 2008, 421). Logo, a alegação 
não procede;

 1.2.7 quanto ao conteúdo, o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O desenvolvimento da redação, embora demonstre 
um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso 
comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O candidato  denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto 



de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de 
idéias  pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito  bem sucedido de idéias,  que 
demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora 
isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e 
originalidade. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência é um aspecto de grande 
importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou 
explicações  desnecessárias.  Todas  as  idéias  apresentadas  devem ser  relevantes  para  o  tema e 
relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, 
em consonância com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
nos itens I, II, III, IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1224/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

98 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM FLÁVIO KEILER DOS 
SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  nas  linhas  8,  11,  14,  18  e  24,  os  pronomes  demonstrativos 
“estes”,  “esta”,  “neste”,  “desta”,  “isto”,  respectivamente,  retomam algo que já  foi  anteriormente 
expresso em linha anteriores (Cegalla, 2008:564). Por esse motivo, as alegações não procedem, o 
candidato incorreu no erro deste pronome;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O desenvolvimento da redação, embora demonstre 
um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso 
comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O candidato  denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto 
de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de 
idéias  pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito  bem sucedido de idéias,  que 
demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora 
isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e 
originalidade. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência é um aspecto de grande 
importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou 
explicações  desnecessárias.  Todas  as  idéias  apresentadas  devem ser  relevantes  para  o  tema e 
relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, 
em consonância com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
nos itens do conteúdo, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 



objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

               (a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1225/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

99 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM ALESSANDRO 
MEIRELES FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 8, não se separa por vírgula complemento de seu 
verbo, quando juntos, de acordo com Cegalla (2008:430). Logo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 17, o verbo “encontram” é classificado como verbo 
transitivo direto e obriga o uso de um objeto direto explícito na oração (Cegalla, 2008: 
337), por esse motivo há problemas de referenciação e a alegação não procede;

1.2.3 nas linhas 17 e 21, as alegações do candidato quanto aos 
pontos  descontados  para  a  preposição  “com”  (linha  17)  e  “face  à”  (linha  21),  são 
procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação;

1.2.4 na linha 25, a palavra “conectado” exige a preposição “A”, 
haja vista que quem fica conectado, fica conectado a alguma coisa ou alguém, e por isso o 
verbo e o nome  exigem um objeto indireto (Cegalla, 2008: 337-339, 483-486). Logo, a 
alegação não procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 



soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 88 (oitenta e oito) 
para 90 (noventa) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1226/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

100CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  AURISON 
WANDER RODRIGUES DE ALMEIDA interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 8, a oração “que propiciam melhor qualidade de 
vida  e  liberdade”  encontra-se  intercalada  no  período  (Cegalla,  2008:428)  e,  por  esse 
motivo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 10, o adjunto adverbial “principalmente” encontra-
se  intercalado  no  período  (Cegalla,  2008:  429)  e  deve  vir  entre  vírgulas.  Portanto,  a 
alegação não procede;

1.2.3 na linha 14, as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.4 na linha 20, a conjunção coordenada explicativa “pois” exige 
o uso da vírgula antes dela, conforme exemplos dados por Cegalla (2008:290). Logo, a 
alegação não procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 



nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 87 (oitenta e sete) 
para 88 (oitenta e oito) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1227/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

101CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM ANTÔNIO CARLOS 
COUTO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  7  e  20,  as  alegações  do  candidato  são 
procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação;

1.2.2 na linha 8, a oração “e ocupações com amigos” encontra-se 
intercalada na oração e, por esse motivo, deve vir entre vírgulas, conforme atesta Cegalla 
(2008:428-9). Logo, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 12, o erro de morfossintaxe assinalado na redação 
diz  respeito  à  repetição  da  palavra  “familiares”.  A  palavra  foi  escrita  repetidamente  e 
desnecessariamente no desenvolvimento do texto, além de estarem muito próximas (linhas 
11 e 12). Ademais, houve uma repetição consecutiva da palavra no período, portanto, a 
alegação não procede, conforme Cegalla (2008:621);

1.2.4 na linha 19, segundo Cegalla (2008: 429) a vírgula se torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode 
dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no 
caso de “comprovadamente” (linha 19), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta um 
exemplo dessa obrigatoriedade na oração: “Eis que, aos poucos, lá para as bandas do 
oriente, clareia um caminho do céu.” Logo, a alegação não procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 



implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 75 (setenta e cinco) 
para 77 (setenta e sete) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1228/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

102CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  ALTIVO 
FRANCISCO DA COSTA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  título,  o  candidato  inseriu  ponto  final  e,  na 
bibliografia  citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima 
Gramática  da  Língua  Portuguesa.  São  Paulo:  IBEP-Nacional,  2008.)  os  títulos  não 
apresentam o “ponto final”, assim, por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma 
Culta da Língua, portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  4,  as  alegações  do  candidato  são  procedentes, 
revertendo-lhe um ponto à nota final da redação;

1.2.3  na  linha  24,  a  palavra  “incrível”  encontra-se  grafada  de 
forma incorreta e, portanto, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 



progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 91 (noventa e um) 
para 92 (noventa e dois) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1229/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

103CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM ELIAS VITOR 
VIEIRA DAMASCENO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 7, as alegações do candidato são procedentes, com 
relação à pontuação após a palavra “infelizmente”, revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota 
final da redação;

1.2.2 na linha 7, quanto ao erro de morfossintaxe,  não é claro o 
agente que pratica a ação de “utilizar” escrito pelo candidato na linha e, por isso, há um 
problema de referenciação ou elipse, sem atestar/explicitar  o referente (Cegalla: 2008, 
421). Desta forma, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 16, a palavra “informações” encontra-se grafada 
sem a presença do cedilha e, por isso, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 18, segundo Cegalla (2008: 429) a vírgula se torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode 
dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no 
caso de “assim” (linha 18), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta um exemplo dessa 
obrigatoriedade na oração: “Eis que, aos poucos, lá para as bandas do oriente, clareia um 
caminho do céu.” Logo, as alegações não procedem;

1.2.5 na linha 21, a conjunção coordenada explicativa “pois” inicia 
um novo período, com novas informações, e deveria haver uma vírgula antes dela, e não 
depois, haja vista que não se classifica como conjunção coordenada conclusiva, nem se 
encontra intercalada na oração, conforme Cegalla (2008:289, 375). Portanto, a alegação 
não procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 



grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 (setenta e dois) 
para 73 (setenta e três) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1230/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

104CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  ELISANGELO 
ROBSON XAVIER PEREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 6, a palavra “pessoa” foi escrita repetidas vezes e 
desnecessariamente no desenvolvimento do texto, porém houve uma repetição consecutiva 
da palavra na oração, que foi escrita na linha, portanto,  conforme Cegalla (2008:621), 
alegação não procede;

1.2.2 na linha 10, é obrigatória a concordância em pessoa entre o 
pronome reflexivo “se” e a pessoa à qual se refere, pois o seu uso é necessário para indicar 
que o objeto da ação é a mesma pessoa que o sujeito que a pratica. Além disso, trata-se 
de um verbo pronominal (utilizar-se) e é obrigatório o uso da partícula “se” junto ao verbo 
(Cegalla, 2008: 221, 225-7). Há erro de morfossintaxe na linha, portanto, a alegação não 
procede;

1.2.3 na linha 12, o fundamento teórico para considerar o pedido 
não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação;

1.2.4 na linha 24, as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.5 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 



coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 60 (sessenta) para 61 
(sessenta e um) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1231/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

105CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  NEWTON 
ELEUTÉRIO RAMOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 1, não há erro de pontuação, portanto, a alegação 
procede, devendo ser revertido 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.2  na  linha 5,  há erro  de  morfossintaxe  quanto  ao  uso  do 
pronome relativo “onde”, segundo Cegalla (2008: 185-186, 568), portanto, a alegação não 
procede;

 
1.2.3  nas  linhas  7  e  10,  os  adjuntos  adverbiais  “sem dúvida 

nenhuma” (linha 10) e “na maioria das vezes” (linha 7) encontram-se  intercalados nos 
períodos e, por isso, é obrigatório o uso da vírgula (Cegalla, 2008:428-9). Por esse motivo, 
a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo, o ato de redigir uma dissertação exige 
de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio 
lógico,  potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O desenvolvimento da 
redação,  embora  demonstre  um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/
ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema. O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois 
as idéias se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso previsível, sem 
apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa 
desse mesmo ponto de vista. O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos 
coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, 
bem  estruturada  e  coesa  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e 
diversificação no uso de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a 
coesão textual, são praticamente inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação 
com os argumentos trabalhados. O texto apresenta uma razoável complexidade sintática, 
ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato 



apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção, traduz uma nota justa e proporcional  ao texto apresentado pelo candidato. A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não 
deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações  desnecessárias.  Todas  as  idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses 
itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o 
esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, em consonância com os aspectos 
acima citados, a Comissão Revisora mantém a nota atribuída nos itens I, II, III e V, uma 
vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 (setenta e dois) 
para 73 (setenta e três) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1232/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

106CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  SILVANO  DE 
JESUS FONSECA  interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com sua  nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  do  título,  o  candidato  inseriu  ponto  final  e,  na 
bibliografia  citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima 
Gramática  da  Língua  Portuguesa.  São  Paulo:  IBEP-Nacional,  2008.)  os  títulos  não 
apresentam o “ponto final”, assim, por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma 
Culta da Língua, portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  12,  a  expressão  “(...)  lhes  permitam  (...)” 
apresenta  um erro  de  morfossintaxe  (concordância),  haja  vista  que  a  partícula  “lhes” 
concorda com o substantivo “indivíduos” (linha 11) e “permitam”, que deveria estar no 
singular, concorda com “carga de valores”  (linha 12), ou seja, uma carga de valores que 
lhes permita ou permita a eles, conforme Cegalla (2008: 450-472, 505). Logo, a alegação 
não procede;

1.2.3  na  linha  17,  não  há  erro  de  morfossintaxe,  portanto,  a 
alegação procede nesse aspecto, revertendo 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.4 quanto ao conteúdo, o ato de redigir uma dissertação exige 
de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio 
lógico,  potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O desenvolvimento da 
redação,  embora  demonstre  um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/
ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema. O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois 
as idéias se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso previsível, sem 
apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa 
desse mesmo ponto de vista. O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos 
coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, 
bem  estruturada  e  coesa  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e 



diversificação no uso de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a 
coesão textual, são praticamente inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação 
com os argumentos trabalhados. O texto apresenta uma razoável complexidade sintática, 
ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato 
apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção, traduz uma nota justa e proporcional  ao texto apresentado pelo candidato. A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não 
deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações  desnecessárias.  Todas  as  idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses 
itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o 
esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, em consonância com os aspectos 
acima citados, a Comissão Revisora mantém a nota atribuída nos itens II, III e V, uma vez 
que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 84 (oitenta e quatro) 
para 85 (oitenta e cinco) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1233/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

107CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  VALDIR  DA 
CONCEIÇÃO FERREIRA COSTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 20, segundo Cegalla (2008: 429) a vírgula se torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode 
dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no 
caso  de  “nos  dias  atuais”  (linha  20),  a  vírgula  é  obrigatória,  pois  Cegalla  aponta  um 
exemplo dessa obrigatoriedade na oração: “Eis que, aos poucos, lá para as bandas do 
oriente, clareia um caminho do céu.” Logo, as alegações não procedem;

1.2.2 na linha 22,  as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe 3 (três) pontos à nota final da redação;

1.2.3 na linha 23, percebe-se a obrigatoriedade do artigo definido 
feminino  no  plural,  haja  vista  que  não  se  tratam  de  quaisquer  residências,  mas  de 
residências que possuam um computador ligado, logo, definindo um sentido determinado 
(Cegalla; 2008:157-8). O erro diz respeito ao uso do artigo e não com relação ao pronome 
demonstrativo “todo”. Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo, o ato de redigir uma dissertação exige 
de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio 
lógico,  potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além do  domínio  de 
expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O desenvolvimento da 
redação,  embora  demonstre  um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/
ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema. O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois 
as idéias se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso previsível, sem 
apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa 
desse mesmo ponto de vista. O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos 
coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, 
bem  estruturada  e  coesa  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e 



diversificação no uso de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a 
coesão textual, são praticamente inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação 
com os argumentos trabalhados. O texto apresenta uma razoável complexidade sintática, 
ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato 
apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção, traduz uma nota justa e proporcional  ao texto apresentado pelo candidato. A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não 
deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações  desnecessárias.  Todas  as  idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses 
itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o 
esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, em consonância com os aspectos 
acima citados, a Comissão Revisora mantém a nota atribuída nos itens I, II e III, uma vez 
que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 71 (setenta e um) 
para 74 (setenta e quatro) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1234/11-DRH/CRS

    O  CORONEL PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

108CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM WELINGTON NUNES 
DOS SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título,  o  candidato  inseriu  ponto  final  e,  na 
bibliografia citada no edital do concurso (CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática 
da Língua Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto 
final”, assim, por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma Culta da Língua, portanto, 
a alegação não procede;

1.2.2 na linha 6, segundo Cegalla (2008: 429) a vírgula se torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais  e,  somente quando o adjunto  for  breve, pode 
dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no caso 
de “principalmente” (linha 6), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta um exemplo dessa 
obrigatoriedade na oração: “Eis que, aos poucos, lá para as bandas do oriente,  clareia um 
caminho do céu.” Logo, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 9, conceitua-se rasura palavra riscada ou raspada de 
modo que sua leitura se torne impossível, como no caso da palavra “internet”. Não é possível 
identificar se o candidato grafou “internet” ou “internete”.  A palavra assinalada na linha como 
erro  ortográfico,  apresenta-se  rasurada,  contrariando  um  dos  itens  das  instruções  para 
realização da prova de redação, portanto, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 14, o adjetivo “avaliados” concorda com o pronome 
“algumas” (linha 13),  cujo referente é a  palavra “pessoas”.  Logo,  o  adjetivo  deve ficar  no 
feminino plural, segundo as regras de concordância (Cegalla, 2008:450) e, por esse motivo, a 
alegação não procede. Já com relação à palavra “avaliados”, as alegações do candidato são 
procedentes, revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.5 na linha 15, a conjunção “portanto” encontra-se intercalada na 
oração e, segundo os exemplos dados por Cegalla (2008:429), o uso das vírgulas é obrigatório. 
Logo, a alegação não procede;

1.2.6  na  linha  16,  as  alegações  do  candidato  são  procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.7 quanto ao conteúdo, o desenvolvimento da redação, embora 
demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade 



ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, 
com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior  do texto.  Expõe 
tangencialmente ideias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico 
que denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. O texto apresenta 
pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A 
redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não 
demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos.  As  necessárias 
ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente inexistentes. A conclusão não 
apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados. Há níveis razoáveis de divisão de 
parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e 
complexidade. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 71 (setenta e um) para 73 
(setenta e três) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

    (a)  JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1235/11-DRH/CRS

    O  CORONEL PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

109CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 –  2º SGT PM WENDERSON DE 
MATOS FERNANDES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 na linha 15, não há erro de pontuação, portanto,  reverte 1 

(hum) ponto à nota final do candidato,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 74 (setenta e quatro) para 75 (setenta e 
cinco) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1236/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

110CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM MARIA MARTA GUIDO 
DE LIMA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 3, há um sinal indicativo de crase na linha e, por esse 
motivo, há um erro de morfossintaxe(Cegalla, 2008:275-283), portanto, a alegação não procede; 

1.2.2  na linha  8,  o  erro  de morfossintaxe assinalado na redação diz 
respeito à repetição da palavra “através”. A Comissão Revisora verificou que essa palavra foi escrita 
repetidamente  e  desnecessariamente  no  desenvolvimento  do  texto,  além  de  estarem  muito 
próximas (linhas 8 e 9). Ademais, houve uma repetição consecutiva da palavra no período, portanto, 
a alegação não procede, conforme Cegalla (2008:621);

1.2.3  na  linha  10,  as  alegações  da  candidata  são  procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.4  na  linha  16,  os  verbos  “abrem”  e  “perdem”  encontram-se 
conjugados no presente  do indicativo.  Entretanto,  devem ser  conjugados no presente  do modo 
subjuntivo: “abram” e “percam”, segundo Cegalla (2008:584-90). Logo, a alegação não procede;

1.2.5 na linha 24, com relação à preposição “entre”, as justificativas da 
candidata são procedentes, revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação; 

1.2.6  na  linha  24,  é  obrigatório  o  uso  do  ponto  e  vírgula  antes  da 
conjunção “e”, haja vista que se trata de separar orações coordenadas de certa extensão, conforme 
Cegalla (2008:430). Logo, a alegação não procede;

1.2.7 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. A candidata denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento  por  parte  da  autora.  As  relações  entre  os  fatos  e  idéias  são  implícitas,  mas 
pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além 
de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. A candidata demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 



responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pela 
candidata. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
ideias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da redação.  Esses itens,  acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 83(oitenta e três) para 85 
(oitenta e cinco) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1237/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

111CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM EVANDRO CORRÊA 
MESSIAS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 3, de acordo com Cegalla (2008:598-9), o infinitivo 
pessoal flexionado ocorre quando tem sujeito próprio (“jovens”,  linha 1) e quando vier 
regido de preposição, como “de se inteirar” (linha 3). Portanto, a alegação não procede;

1.2.2  nas  linhas  14  e  15,  as  alegações  do  candidato  são 
procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação;

1.2.3  nas  linhas  14  e  23,  o  candidato  deixou  de  anexar 
bibliografia pesquisada para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter  
fundamentação com argumentação lógica e consistente, devendo ser anexada fotocópia da  
bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo "C”;

1.2.4  na linha 16,  segundo Cegalla  (2008:584),  emprega-se  o 
presente do modo indicativo quando indicar um fato atual ou habitual,  como o uso da 
“prática de navegar” (linhas 16 e 17). Logo, a alegação não procede;

1.2.5 na linha 17, a palavra “diariamente” encontra-se acentuada 
inadequadamente (Cegalla, 2008:71-75) e, portanto, a alegação não procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 



implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 (setenta e dois) 
para 74 (setenta e quatro) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1238/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

112CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  GERALDO 
APARECIDO PEREIRA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  1,  3  e  16,  as  alegações  do  candidato  são 
procedentes, revertendo-lhe 3 (três) pontos à nota final da redação;

1.2.2  na  linha  14,  a  oração  “são  concepções  antagônicas” 
funciona como objeto direto para o verbo “vê” (linha 14), e não se emprega vírgula entre o 
verbo e seus complementos (Cegalla, 2008:430). Logo, procede o ponto descontado;

1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 62 (sessenta e dois) 
para 65 (sessenta e cinco) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1239/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

113CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM HÉLCIO MENDES 
DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na linha 12,  a  expressão  “como sempre”  deve  vir  entre 
vírgulas  por  se  tratar  de  adjunto  adverbial  intercalado  na  oração,  segundo  Cegalla 
(2008:429). Logo, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  12,  no  caso  da  partícula  “se”  observa-se 
claramente que é um caso de ênclise, pois há uma pausa depois da expressão adverbial 
“como sempre”, sujeitando a colocação do pronome depois do verbo e não antes dele: “A 
Polícia Militar de Minas Gerais, como sempre, despontou-se sobre as outras (...)” (Cegalla, 
2008:539). Portanto, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  18,  não  há  erro  de  morfossintaxe,  portanto,  a 
alegação procede, revertendo um ponto à nota final da redação;

1.2.4 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 



eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 78 (setenta e oito) 
para 79 (setenta e nove) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1240/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

114CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  ADRIANO 
MARTINHO LOPES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a avaliação do conteúdo da Prova de Redação foi  novamente 
analisada pela Comissão Revisora, consciente de que o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. A soma desses elementos, analisados pelo 
responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois  não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias.  Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores,  são imprescindíveis para conferir  ao texto o esperado 
nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima 
citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens III ao V, uma vez que a 
avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1241/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

115CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM ANDRÉ MOREIRA 
COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação,  verificou 
que: 

1.2.1 na linha título, é perceptível  a necessidade da colocação do 
artigo,  não depende do fato de ser um título para que o artigo tenha que ser dispensado, 
conforme afirma o candidato em suas justificativas, desta forma, há erro de morfossintaxe na 
linha, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha  2, a forma como foi escrita a letra “h” do substantivo 
“homem” não está clara, como pode ser observado no verbo  “ganhar”, escrito na linha 14, 
portanto,  a alegação não procede;

1.2.3  a  avaliação do conteúdo exigiu  a  observação dos  seguintes 
itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente das idéias e informatividade; 
III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização  adequada  de  parágrafos  e  V- 
Propriedade Vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, 
traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma 
dissertação  exige  de  quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a 
reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser 
sempre claro,  conciso e objetivo.  A coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, em consonância 
com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I, II, 
III, IV e V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

 (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1242/11-DRH/CRS

    O  CORONEL PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

116CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM SANDRO OLÍMPIO 
DE LIMA ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título,  o  candidato   inseriu  ponto  final  e,  na 
bibliografia  citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima 
Gramática  da  Língua  Portuguesa.  São  Paulo:  IBEP-Nacional,  2008.)  os  títulos  não 
apresentam o “ponto final”, assim, por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma 
Culta da Língua, portanto, a alegação não procede; Logo, a alegação não procede;

1.2.2 nas linhas 5 e 6, as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe dois pontos à nota final da redação;

1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre 
os fatos e idéias são implícitas,  mas pertinentes.  O texto não se apresenta,  contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não 
lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 
A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e coesão textuais são 
aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não 
devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou 
explicações  desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os 
argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais, 
autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. 
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o 
esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito 
aos  itens  que  se  tornam  pertinentes  ao  tema.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 



aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 87 (oitenta e sete) para 89 
(oitenta e nove) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1243/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

117CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 –  2º  SGT PM JOSÉ ORLANDO DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 nas linhas 4, 5 e 23, o candidato deixou de anexar bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do edital que regula o 
certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação 
lógica  e consistente, devendo ser anexada fotocópia da bibliografia  pesquisada e  apresentado 
conforme modelo constante no anexo "C”;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:



2.1 não conhecer do recurso referente às linhas 4, 5 e 23, por falta de 
amparo legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto ao conteúdo, posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

 (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1244/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

118CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM MARCOS JOSÉ AVELINO 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  9,  a  vírgula  deve  ser  usada  antes  de  uma  locução 
prepositiva quando o significado “é por meio de “, quando se tem o sentido de atravessar, a vírgula 
pode ser dispensada, segundo Cegalla (2008: 270), portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 16, é perceptível  na linha,  que a palavra “família”  foi 
escrita pelo candidato com um sinal gráfico, um pingo, na letra “i”, e não um acento agudo, como a 
norma culta requer, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 17, a expressão “são garantidos” concorda com a palavra 
“direito”  (linha  16)  e,  por  esse  motivo  deve  estar  totalmente no  singular  (“é  garantido”).  O 
candidato  incorreu em erro  de concordância  verbal,  conforme Cegalla  (2008:450),  portanto,  a 
alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 



aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1245/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

119CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 –  1º SGT  PM FÁBIO VALENZI 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha 2, a palavra “casa” está acompanhada de um adjetivo 
(“das pessoas”), já que não é qualquer casa. Segundo Cegalla (2008:278-9), quando a palavra 
casa for utilizada no sentido de lar, domicílio,  acompanhada de adjetivo, como é o caso da 
oração em lide, caberá obrigatoriamente a crase. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1 - I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO - O desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  -  II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.2.3 - III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES -  O texto 
apresenta razoável progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
apesar das relações entre fatos e idéias serem implícitas;

1.2.2.4  -  IV  –  ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE  PARÁGRAFOS -  Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias 
e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.2.5  -  V  –  PROPRIEDADE VOCABULAR -   texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O candidato apresenta pouca precisão vocabular,  sem utilizar  a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, em consonância com os aspectos acima 
citados,  a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens  I  a V,  uma vez que a 
avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1246/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

120CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  ELAINE  MARY 
GONÇALVES LUIZ ALMEIDA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou que 
quanto ao conteúdo,  item III, as alegações da candidata são procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) 
pontos à nota final da redação. Entretanto, com relação ao item V, a candidata demonstra ter bom 
domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se 
com propriedade e originalidade. Por esse motivo, a alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 94(noventa e quatro) para 96 
(noventa e seis) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1247/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

121CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM GILMAR JOSÉ DINIZ 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  na  linha  6,  as  alegações  do  candidato  são  procedentes, 
revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação;

1.2.2 na linha 13, o candidato deixou de anexar bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in 
verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação lógica  e 
consistente, devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e  apresentado conforme 
modelo constante no anexo "C”. Ademais, não fundamentou o seu pedido, sendo detectado que há 
um erro de morfossintaxe;

1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso referente à linha 13, por falta de amparo 
legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto à linha 6 e conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 89 
(oitenta e nove) para 90 (noventa) pontos;

2.4  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1248/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

122CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM OLDAIR JOSÉ PAIVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  título,  o  candidato  descumpriu  as  instruções  para 
realização  da  Prova  II,  deixando  de  colocar  um título  em sua  redação.  Há,  portanto,  um erro 
morfossintático, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 6, é perceptível no desenvolvimento de ideias trabalhadas 
pelo candidato no texto, que a oração ”que passam a firmar relacionamentos virtuais” é uma oração 
subordinada adjetiva explicativa, Cegalla (2008: 391), portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 11, não é claro o agente da palavra “atraída”, escrito pelo 
candidato na linha e, por isso, há um problema de referenciação ou elipse, sem atestar/explicitar o 
referente (Cegalla: 2008, 421). Desta forma, há erro de morfossintaxe e, portanto, a alegação não 
procede;

1.2.4 na  linha  15,  é  perceptível  no  desenvolvimento  de  ideias 
trabalhadas pelo candidato no texto, que a oração ”que possibilitam a saída de si mesmo em direção 
ao outro” é uma oração subordinada adjetiva explicativa, Cegalla (2008: 391), portanto, a alegação 
não procede;

1.2.5 na linha 16, o candidato, em suas alegações, diz que a expressão 
“si mesmo” no contexto está adequada. Quando se refere a sair de si mesmo, isso fica claro no texto 
pelas inferências no parágrafo conclusivo, porém é vago quem é atraído; o desenvolvimento das 
ideias no parágrafo não é claro, assim, não recebe abrigo na Norma Culta da Língua, portanto,a 
alegação não procede;

1.2.6 na linha 19, não é claro o agente da palavra “utilizada” escrito pelo 
candidato na linha e, por isso, há um problema de referenciação ou elipse, sem atestar/explicitar o 
referente (Cegalla: 2008, 421). Desta forma, há erro de morfossintaxe e, portanto, a alegação não 
procede;

 1.2.7 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 



comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1249/11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

123CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM FABIANO PAIVA 
MACHADO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que: 

1.2.1  na  linha  título,  o  candidato   inseriu  ponto  final  e,  na 
bibliografia  citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima 
Gramática  da  Língua  Portuguesa.  São  Paulo:  IBEP-Nacional,  2008.)  os  títulos  não 
apresentam o “ponto final”, assim, por analogia, tal marcação não recebe abrigo na Norma 
Culta da Língua, portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  18,  a  oração  “com  quem  não  tem  uma  boa 
formação moral,  intelectual  formada” apresenta  erro  de concordância,  segundo Cegalla 
(2008:438-443), além do período estar mal estruturado. Logo, a alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo, o candidato denota um esforço pela 
autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista 
crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de 
ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, 
que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos 
e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e 
diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, 
porém  os  períodos  não  apresentam  em  sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade. O texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca 
precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para  expressar-se  com propriedade  e 
originalidade. Assim, em consonância com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas nos itens II a V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os 
aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

            (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1250/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

124CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM EDUARDO PEREIRA 
DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 nas linhas 15 e 21, de acordo com Cegalla (2008:428), uma 
das  finalidades  da  vírgula  e  outros  sinais  de  pontuação  é  separar  palavras,  expressões  e 
orações que  devem ser destacadas. A posição canônica da conjunção adversativa não é em 
início de oração. Se isso ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar a 
conjunção,  como  é  o  caso  de  “entretanto” e  “porém”,  presentes  nas  linhas  15  e  21, 
respectivamente. Logo, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1 - I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO - O texto evidencia 
um projeto claro de desenvolvimento do tema, ainda que ingênuo e próximo do senso comum. 
Há  desvios  desnecessários,  retomadas  e  emprego  adequado  dos  elementos  coesivos,  com 
pouca exploração dos mesmos, porém os argumentos são suficientes e coerentes para definir o 
ponto de vista do candidato;

1.2.2.2  -  II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE -  A dissertação apresentada pelo candidato segue um percurso previsível, 
sem haver demonstrações de criatividade. Há uma progressão das idéias que pouco fogem ao 
comum,  embora  não  haja  nenhuma  evidência  de  contradição,  mas  que  apresenta  uma 
perturbação sem comprometer o sentido da redação;

1.2.2.3 - III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES -  O texto 
apresenta razoável progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
apesar das relações entre fatos e idéias serem implícitas;

1.2.2.4  -  IV  –  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS  -  A 
dissertação apresentada pelo candidato apresenta parágrafos divididos adequadamente, alguns 
concisos e outros complexos, porém não causam comprometimento da progressão e articulação 
textuais;

1.2.2.5 - V – PROPRIEDADE VOCABULAR - A precisão vocabular é 
boa,  bem  como  a  propriedade  de  registro,  embora  sejam  verificados  alguns  desvios  no 
desenvolvimento do texto, relativo à morfologia, sintaxe, concordância, acentuação e precisão 



na escolha vocabular, mas que não dificultam a compreensão. Assim, em consonância com os 
aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I a V, uma 
vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1251/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

125CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM JUSSON DE SÁ MORAIS 
BITTENCOURT  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha título, o candidato inseriu ponto final e, na bibliografia 
citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima  Gramática  da  Língua 
Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto final”, assim, por 
analogia,  tal  marcação não recebe abrigo na Norma Culta  da Língua,  portanto,  a alegação não 
procede;

1.2.2 na linha 5, os termos “comerciais”, “sociais” e “dentre outros” não 
concordam  adequadamente  com  a  palavra  “área”,  segundo  Cegalla  (2008:438-443).  Por  esse 
motivo, há três erros morfossintáticos, portanto, a alegação não procede;

 1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1252/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

126CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM JOSÉ JÚLIO VICENTE 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou 
que:

1.2.1  na  linha  7,  o  verbo  “interagir”  por  si  só,  já  é  um  verbo 
reflexivo, não tendo a necessidade de se colocar a partícula “se”. Como o candidato  inseriu tal 
partícula, incorreu em pleonasmo na repetição desnecessária de termos (Cegalla, 2008:220-
222, 621). Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 25, o período ali presente inicia-se com a conjunção 
subordinativa temporal  “enquanto”  e  finda com a  conjunção subordinativa  condicional  “se”, 
logo, a vírgula  é obrigatória para separar as duas  orações,  segundo Cegalla (2008:428-9). 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo:  a  avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de 
Redação foi novamente analisada pela Comissão Revisora, consciente de que o ato de redigir 
uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a 
reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. A soma desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao 
texto apresentado pelo candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, em consonância 
com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém a nota atribuída nos itens I ao V 
uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.



 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1253/11-DRH/CRS

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº 07, 
de  04  de  julho  de  2011,  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 Especialistas  (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e

127CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º  SGT  PM MÁRCIO  EDUARDO 
AMORIM  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha 1, a oração iniciada pela  palavra  “ligada”,  classifica-se 
como oração adverbial reduzida. De acordo com Cegalla (2008:429), a vírgula é obrigatória para 
separar tal oração. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2  nas  linhas  4  e  5,  não  são  claros  os  agentes  das 
palavras  “trazem” (linha 4) e  “a utilizam”  (linha 5), escritos pelo candidato nas 
linhas  e,  por  isso,  há  um  problema  de  referenciação  ou  elipse,  sem 
atestar/explicitar  o  referente  (Cegalla:  2008,  421).  Desta  forma,  há  erro  de 
morfossintaxe e, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 17, o candidato deixou de anexar bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in 
verbis:  “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação lógica  e  
consistente, devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e  apresentado conforme 
modelo constante no anexo "C”;

1.2.4 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 



idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso referente à linha 17, por falta de amparo 
legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto às linhas 1, 4, 5 e conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

 (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1254/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

128CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  ANDERSON 
ANTUNES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise  de recursos,  após avaliação,  verificou 
que:

1.2.1 na linha título,  para a  realização da prova de redação,  nas 
instruções, item 6, foi clara a informação que o candidato deveria dar um título à dissertação, 
como forma de melhor avaliação dos itens do conteúdo, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 6,  foi  colocado um hífen após  a palavra “se”,  que 
mostra uma clara ligação entre palavras “se-conseguiu”, há erro ortográfico na linha, portanto, 
a alegação não procede;

1.2.3 na linha 7, a vírgula foi colocada erroneamente após o verbo 
de ligação “é”, quando deveria ser colocada antes deste, desta forma, há erro de pontuação na 
linha, portanto, a alegação não procede;

1.2.4 nas linhas 9, 16 e 21, há erros de pontuação nas linhas, a 
alegação não procede;

1.2.5 na linha 15, é perceptível no período escrito pelo candidato, 
que o conector foi escrito como uma finalização da frase anterior e não como modo, desta 
forma, há a necessidade de colocação de vírgula após o conector, portanto, a alegação não 
procede;

1.2.6 na linha 21, o pronome demonstrativo “deste” retoma algo que 
já foi anteriormente expresso nas linhas anteriores (Cegalla, 2008:564-5). Por esse motivo, o 
candidato incorreu no erro deste pronome e a alegação não procede;

1.2.7 quanto ao conteúdo, o desenvolvimento da redação, embora 
demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade 
ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o  desenvolvimento  do  tema.  O 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e 
consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência 
de dados. A progressão de ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito 
bem sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. As 



relações entre os fatos e ideias são implícitas,  mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém 
os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. O 
candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim,  em consonância  com 
os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens I ao V, 
uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,   01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1255/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

129CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM ADELCIO BERTOLDO 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 2, é perceptível a incorreção do sinal gráfico na primeira 
palavra “dia” da expressão “dia-a-dia” escrita pelo candidato na linha, visto que o visível sinal gráfico 
existente na palavra é o acento agudo, desta forma, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  15,  a  vírgula  é  utilizada  nas  orações 
coordenadas  aditivas  iniciadas  pela  conjunção  e  quando  os  sujeitos  forem 
diferentes, como ocorre, desta forma, há erro de pontuação devido a ausência da 
vírgula, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 23, a conjunção coordenada aditiva e quando 
equivale a mas, exige anteposição da vírgula, como é o caso no linha, portanto, a 
alegação não procede;

1.2.4 na linha 26, é perceptível  a incorreção da grafia da 
palavra “enfim” na linha, visto que no primeiro momento percebemos somente a 
letra “m”, acrescida de mais uma volta, pois o sinal gráfico da letra “i” não está na 
posição correta, desta forma, a alegação não procede;

1.2.5 no somatório de pontos no quesito Morfossintaxe, foi  detectado 
quatro erros: linha do Título (um ponto), linha 8 (dois pontos) e linha 24 (um ponto). Logo, a 
alegação não procede;

 1.2.6 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 



bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1256/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

130CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM FABIANO BORGES 
FERREIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1  na  linha  1,  o  ponto  final,  segundo  Cegalla  (2008:431)  é 
empregado para fechar período. Logo, após a palavra “país” o candidato deve inserir um ponto 
final e não uma vírgula. Por esse motivo, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  8,  a  palavra  “inimigos” encontra-se  grafada 
incorretamente, em comparação a outras (linhas 1, 4, 5, 7, entre outras). Logo, a alegação não 
procede;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo, com  relação  ao  item  IV  há  níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre 
concisão e complexidade. Assim, em consonância com os aspectos acima citados, a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas no item IV, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os 
aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

(a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1257/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

131CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  DOUGLAS 
LEANDRO DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 7, a palavra “como” tem o sentido da expressão 
“por exemplo”. Segundo (Cegalla, 2008:428), expressões explicativas, como essas, devem 
vir antecedidas por vírgula. Logo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 10, as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.3 na linha 11, o pronome demonstrativo “isto” retoma algo 
que já foi anteriormente expresso nas linhas 06 a 11 (Cegalla, 2008:564). Por esse motivo, 
o candidato incorreu no erro deste pronome e, portanto, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 18, a palavra “emocionais” encontra-se separada 
incorretamente.  Segundo Cegalla  (2008:38),  na partição  de palavras  de mais  de duas 
sílabas, não se isola sílaba formada por uma vogal. Logo, a alegação não procede;

1.2.5 na linha 22, segundo Cegalla (2008: 429) a vírgula se torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode 
dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no 
caso de “para outros” (linha 21), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta um exemplo 
dessa obrigatoriedade na oração:  “Eis  que,  aos  poucos,  lá  para as  bandas do oriente, 
clareia um caminho do céu.” Logo, a alegação não procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 



propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 67 (sessenta e sete) 
para 68 (sessenta e oito) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1258/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

132CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM CRISTIANO CORRÊA 
LEMOS  interpôs recurso  administrativo  por  não concordar  com sua nota  da  prova de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  2,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:428),  uma  das 
finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões e orações que 
devem ser destacadas. A posição canônica da conjunção adversativa não é em início de oração. Se 
isso ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar a conjunção, como é o caso 
de “entretanto”, presente na linha. Logo, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  4,  o  verbo  “substituir”  é  classificado  como  Verbo 
Transistivo Indireto no sentido de  tirar, mudar ou deslocar (para pôr outro) e exige a preposição 
“por”,  segundo Luft (LUFT, Celso Pedro.  Dicionário prático de regência  verbal.  São Paulo: Ática, 
2007, p. 493). Logo, há um erro de morfossintaxe e a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  13,   as  alegações  do  candidato  são  procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.4 na linha 14, não é claro o agente da palavra “dependência” escrito 
pelo candidato e, por isso, há um problema de referenciação ou elipse, sem atestar/explicitar o 
referente (Cegalla: 2008, 421). Desta forma, há erro de morfossintaxe e, portanto, a alegação não 
procede;

1.2.5 na linha 17, o candidato não apresenta quaisquer argumentações 
quanto ao erro assinalado, tampouco não se baseia em fotocópia da bibliografia para apresentar 
suas razões. Logo, a alegação não procede;

1.2.6 na linha 23, a oração subordinada adverbial “quando os afazeres 
diários levarem as pessoas a uma dependência tecnológica” encontra-se intercalada no período e, 
por isso, a vírgula se torna obrigatória (Cegalla, 2008:428-9). Portanto, a alegação não procede;

 1.2.7 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 



O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 73 (setenta e três) 
para 74 (setenta e quatro) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1259/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

133CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  JOSÉ  RAIMUNDO 
JÚNIOR  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 8, o verbo “convergir” é um verbo transitivo indireto e não 
pronominal e,  por  isso,  exige  um complemento  explícito com o auxílio  da  preposição  (Cegalla, 
2008:337-8). A Comissão Revisora detectou que há dois erros de morfossintaxe na linha e, portanto, 
a alegação não procede;

1.2.2 nas linhas 9 e 17, não é claro o agente que pratica a ação de 
utilizar e preferir escrito pelo candidato nas linhas e, por isso, há um problema de referenciação ou 
elipse,  sem  atestar/explicitar  os  referentes  (Cegalla:  2008,  421).  Desta  forma,  há  erros  de 
morfossintaxe e, portanto, as alegações não procedem;

1.2.3 na linha 13, o candidato não se baseia na fotocópia em bibliografia 
(item 8.3)  para  apresentar  suas  razões.  Além disso,  seu fundamento  teórico  para  considerar  o 
pedido não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação;

1.2.4:  na  linha  19,  a  palavra  sublinhada  pelo  corretor  encontra-se 
grafada de forma incorreta, segundo as regras léxicas e ortográficas da língua inglesa.  Logo, a 
alegação não procede;

 1.2.5 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 



relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,   01 de dezembro de 2011.

                   (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1260/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

134CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  KÊNIA  DA  CRUZ 
SANTOS CARDOSO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 na linha 10, segundo Cegalla (2008: 429) a vírgula se torna 

obrigatória para separar adjuntos adverbiais  e,  somente quando o adjunto  for  breve, pode 
dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no caso 
de  “através dela” (linha 10), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta um exemplo dessa 
obrigatoriedade na oração: “Eis que, aos poucos, lá para as bandas do oriente, clareia um 
caminho do céu.” Logo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 13, a palavra “discriminação” encontra-se grafada de 
forma incorreta, principalmente com relação ao sinal diacrítico til, que deve ser colocado sobre 
o “a”, em comparação a outras palavras escritas na redação (linhas 2, 25, 22, entre outras). 
Logo, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  15,  as  orações  presentes  nas  linhas  13  a  15, 
encontram-se mal estruturadas do ponto de vista morfossintático, comprometendo o conteúdo 
semântico dessas orações e sua estruturação sintática. Logo, a alegação não procede;

1.2.4  na  linha  25,  a  candidata  não  apresenta  quaisquer 
argumentações conforme previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: 
“8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com argumentação  lógica   e 
consistente, devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e  apresentado conforme 
modelo constante no anexo "C”;

1.2.5 na linha 27, a oração “que deixam os usuários com a sensação 
de não estarem sozinhos”  é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa, haja 
vista que explica termos anteriores. Conforme Cegalla (2008:429), a vírgula é obrigatória para 
separar esse tipo de oração e, portanto, a alegação não procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele 
de qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de 
quem o escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  equilíbrio  de  idéias,  além  do  domínio  da 
expressão verbal escrita adequada e de estruturas linguísticas específicas. A candidata denota 
um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um 
ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 



progressão de idéias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido 
de idéias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte da autora. As relações entre 
os fatos e idéias são implícitas,  mas pertinentes.  O texto não se apresenta,  contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos. A candidata demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não 
lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 
A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pela candidata. A coerência e coesão textuais são 
aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não 
devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou 
explicações  desnecessárias  que  só  corroborem,  por  exemplo,  o  senso  comum.  Todos  os 
argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais, 
autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. 
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o 
esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito 
aos  itens  que  se  tornam  pertinentes  ao  tema.  Assim,  em  consonância  com  os  aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

 (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1261/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

135CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM MARCELO LUIZ 
ARTHUZO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha   2,  a  palavra  “facilidade”,  no  sentido  de   ter 
facilidade (aptidão, dom, faculdade) para algo exige a  preposição “para”, segundo Luft 
(LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência verbal. São Paulo: Ática, 2007, p. 231). 
Logo, há um erro de morfossintaxe e a alegação não procede;

1.2.2 na linha 14, foi retirado um ponto no quesito pontuação, por 
não ter colocado vírgula antes da frase ...”com o intuito de buscar alternativas”...,  a oração 
exprime finalidade, portanto, a Comissão Revisora delibera que o erro apresentado é de 
morfossintaxe, mantendo o desconto de um ponto;

1.2.3 na linha 23, as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 85 (oitenta e cinco) 
para 86 (oitenta e seis) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.



     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1262/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

136CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM VALTER ALVES DE 
ARAÚJO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 6,  a palavra “então”  encontra-se intercalada na 
oração, funcionando como uma conjunção coordenativa conclusiva com valor de “portanto”, 
além de ter caráter explicativo. Segundo os exemplos dados por Cegalla (2008:428-9), o 
uso das vírgulas é obrigatório. Logo, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  16,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:564-66),  o 
candidato deve usar o pronome demonstrativo “estas”, já que o referente “necessidades” 
encontra-se mencionado em último lugar. Logo, a alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1263/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

137CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM CARLOS EDUARDO 
TORRES SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha  título, a utilização de uma interjeição em um título 
dissertativo é incoerente,  pois  uma interjeição é um sinal  de pontuação cuja entoação 
acentue a inflexão da voz e a duração das pausas pedidas por certas formas exclamativas, 
de  modo  a  sugerir  a  mímica  emocional  que  as  acompanha,  as  quais  se  exprimem 
sentimentos vários, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 14, o verbo foi escrito no Futuro do Presente do 
Indicativo corretamente, portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto à 
nota final da redação;

1.2.3  quanto ao conteúdo, o ato de redigir uma dissertação exige 
de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio 
lógico,  potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além do  domínio  de 
expressão  verbal  adequada  e  de  estruturas  lingüísticas  específicas.  A  soma  desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional 
ao texto apresentado pelo candidato. A coerência é um aspecto de grande importância para 
a eficiência da dissertação,  pois  não deve haver  pormenores excessivos ou explicações 
desnecessárias.  Todas  as  idéias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. 
Assim, em consonância com os aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as 
notas atribuídas nos itens I ao V, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos 
questionados,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 78 (setenta e oito) 
para 79 (setenta e nove) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

             (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1264/11-DRH/CRS

 
O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

138CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM ÂNGELA SANTANA 
ALVES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que: 

1.2.1 nas linhas 2, 17, 20, 23, 25, 27 e 29, a candidata deixou de 
anexar  bibliografia  pesquisada  para  sustentar  suas  alegações,  conforme  previsto  no 
subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e 
conter  fundamentação  com argumentação  lógica   e  consistente,  devendo  ser  anexada 
fotocópia da bibliografia pesquisada e  apresentado conforme modelo constante no anexo 
"C”;

1.2.2 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso previsível, sem apresentação 
de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo 
ponto de vista. Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos 
linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, 
além de não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. Há uma boa 
de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  as  idéias  e  argumentos, 
comprometendo a progressão e a articulação textuais.  A soma de todos esses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pela  candidata.  A  coerência  e  coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de 
grande  relevância,  para  que  uma  dissertação  seja  eficiente,  pois  não  devem  existir 
pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias,  progressão  adequada  ou  explicações 
desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os argumentos 
apresentados no  texto  devem, obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais,  autênticos  e 



essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela autora da redação. Esses 
itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o 
esperado  nível  de  qualidade,  autenticidade  e  de  sustentabilidade,  também no  que  diz 
respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém 
as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso referente às linhas 2, 17, 20, 23, 25, 
27 e 29, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso, quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1265/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

139CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM SÉRGIO GOMES DOS 
SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  2,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:428),  uma  das 
finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões e orações que 
devem ser destacadas. A posição canônica do adjunto adverbial não é em início de oração. Se isso 
ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar esse adjunto, como é o caso de 
“por meio dessa importante ferramenta”, presente nas linhas 1 e 2. Logo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 6, a oração “com a comodidade de não precisar sair de 
casa”, possui caráter explicativo e, segundo Cegalla (2008:428), há obrigatoriedade da vírgula antes 
dessa oração. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  10,  as  alegações  do  candidato  são  procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.4  na  linha  12,  conforme  a  própria  alegação  do  candidato,  a 
preposição  “de”  encontra-se  incorreta,  uma  vez  que  existem  “debates  entre pessoas”,  e  não 
“debates de pessoas”. Logo, a alegação não procede;

1.2.5 na linha 12, a oração iniciada pela palavra “sobre” funciona como 
como complemento de “em fóruns de discussões”. Segundo Cegalla (2008:429-430) não se deve 
empregar a vírgula nesses casos. Portanto, a alegação procede,  revertendo 1 (hum) ponto à nota 
final da redação; 

1.2.6 na linha 13, de acordo com Cegalla (2008:431), usa-se ponto final 
para fechar período. A oração inciada pela palavra “assim” fornece outra informação, que não se 
complementa direta e explicitamente com o período anterior e, por esse motivo, é obrigatório o uso 
de ponto final. Portanto, a alegação não procede;

1.2.7  na  linha  14,  as  alegações  do  candidato  são  procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.8  na  linha  15,  a  oração “entendido  como restrição  de  liberdade” 
funciona como aposto para a palavra “isolamento”. De acordo com Cegalla (2008:428), o uso da 
vírgula é obrigatório. Logo, a alegação não procede;

1.2.9 na linha 18, a palavra “indispensável” pede a preposição “a” ou 
“para”. O candidato alega que o termo “convivência” foi empregado em sentido geral, porém ao se 
observar a redação, vê-se que se trata da convivência  do homem moderno. Ou seja, não é uma 



convivência  qualquer,  muito  menos de qualquer pessoa.  Foi  detectado o erro de morfossintaxe, 
quanto à regência da palavra “indispensável”, portanto, a alegação não procede;

1.2.10 na linha 18, a oração “e não restringindo” encontra-se intercalada 
no período. Segundo Cegalla (2008:428), nesse caso, a vírgula é obrigatória. Logo, a alegação não 
procede no quesito Pontuação;

1.2.11 na linha 19, de acordo com Cegalla (2008:429) usa-se a vírgula 
para separar orações adverbiais reduzidas, como é o caso de “gozando da comodidade de seus 
lares”. Logo, a alegação não procede;

1.2.12 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 75 (setenta e cinco) para 78 
(setenta e oito) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

   (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1266/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

140CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM VERA LÚCIA PAULINO 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  7,  o  emprego  do  possessivo  “seu”  gerou  uma 
ambiguidade, além de problemas de referenciação, pois não ficou explícito no desenvolvimento das 
ideias a quem este pronome se refere, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 10, de acordo com Cegalla (2008:621), há um pleonasmo 
na repetição desnecessária de termos “parte” e “parta” (linhas 9 e 10), sujeitando o texto a uma 
cacofonia. Portanto, a alegação não procede;  

1.2.3 na linha 10, percebe-se que a oração “ainda na infância” encontra-
se intercalada no período e, por esse motivo, deveria haver a presença de vírgula, segundo Cegalla 
(2008:428-9). Logo, a alegação não procede;

1.2.4 nas linhas 13 e 20, as alegações da candidata são procedentes, 
revertendo-lhe 2 (dois) ponto à nota final da redação;

1.2.5 quanto ao conteúdo, o ato de redigir uma dissertação exige de 
quem  escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio de expressão verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O desenvolvimento da redação, embora demonstre 
um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso 
comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O ponto de vista 
desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com um alto 
grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias 
com percurso  previsível,  sem apresentação  de  um ponto  de  vista  crítico  que  denote  esforço  e 
maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. O texto apresenta pouca progressão e o uso de 
recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, 
bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso  de  recursos  coesivos.  As  necessárias  ancoragens,  que  estabelecem  a  coesão  textual,  são 
praticamente  inexistentes.  A  conclusão  não  apresenta  estreita  relação  com  os  argumentos 
trabalhados.  O  texto  apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  A  candidata  apresenta  pouca  precisão 
vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A soma 
desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional 
ao texto  apresentado  pela  candidata.  A  coerência  é  um aspecto  de  grande importância  para  a 
eficiência da dissertação, pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. 



Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. 
Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o 
esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim, em consonância com os aspectos acima 
citados, a Comissão Revisora mantém a nota atribuída nos itens I, II, III, IV e V, uma vez que a 
avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 77(setenta e sete) para 79 
(setenta e nove) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1267/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

141CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM MARLOS ANTÔNIO 
RODRIGUES DE ALMEIDA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 10, a oração iniciada pela palavra “aliada” (linha 
10) encontra-se intercalada no período e, por esse motivo, é obrigatório o uso de  uma 
vírgula antes dessa palavra, conforme Cegalla (2008:428). Logo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 12, o candidato escreveu: “tem tornado a internete 
no meio de comunicação mais usual na atualidade”, é perceptível que o uso da preposição 
“em” mais o artigo “o” antes da palavra “meio” não cabe, pois o correto é o uso do artigo. 
Desta forma, constitui erro de morfossintaxe, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 18, segundo Cegalla (2008: 429) a vírgula se torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode 
dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no 
caso de “com muita frequência” (linha 18), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta um 
exemplo dessa obrigatoriedade na oração: “Eis que, aos poucos, lá para as bandas do 
oriente, clareia um caminho do céu.” Logo, a alegação não procede;

1.2.4 nas linhas 19 e 25, o pronome demonstrativo “deste” (linha 
19) e “estes” (linha 25) retomam algo que já foi anteriormente expresso nas linhas 14 a 18 
e 22 a  24 (Cegalla,  2008:564).  Por  esse motivo,  o  candidato incorreu no erro  destes 
pronomes;

1.2.5 na linha 19, o verbo “cometerem” concorda com a palavra 
“tipo” e, por isso, deve estar no singular. Logo, a alegação não procede;

1.2.6  na  linha  22,  o  candidato  não  apresentou  uma 
fundamentação teórica com a utilização de uma argumentação válida, lógica e consistente 
que justifique sua solicitação baseada na bibliografia do certame, apesar de mencionar 
apenas as páginas 90 e 319, sem citar a obra, portanto, a alegação não procede;



1.2.7 na linha 24, as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.8 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 
implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 73 (setenta e três) 
para 74 (setenta e quatro) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1268/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

142CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM ADRIANO LEONARDO 
DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  3,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:428),  uma  das 
finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões e orações que 
devem ser destacadas. A posição canônica da conjunção adversativa não é em início de oração. Se 
isso ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar a conjunção, como é o caso 
de “mas”, presente na linha 3. Logo, a alegação não procede;

1.2.2 nas linhas 6 e 7, as expressão “neste aspecto”  e “outra” iniciam 
uma nova informação  ao texto  e,  por  esse motivo,  deveria  haver  um ponto  final  antes dessas 
expressões (Cegalla, 2008:431). Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 11, caberia o uso de vírgulas para a conjunção “contudo”, 
se esta viesse depois do verbo “podem”. Como a conjunção faz parte do desenvolvimento da oração 
inciada na linha 11, não cabe a vírgula depois dela, conforme Cegalla (2008:290, 376). Logo, a 
alegação não procede. Com relação à palavra “dependência”, esta encontra-se grafada de forma 
incorreta, pois não há a acentuação gráfica devida, também não procedendo essa alegação;

 1.2.4 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um 
grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de idéias, que demonstrem propriedade e 
conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. 
O texto  não  se  apresenta,  contudo,  bem estruturado  e  coeso  em sua totalidade,  além de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. O candidato demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo 
responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato. A coerência e coesão textuais são aspectos, também, de grande relevância, para que 
uma dissertação  seja  eficiente,  pois  não devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de 
idéias,  progressão  adequada ou explicações  desnecessárias  que só corroborem, por  exemplo,  o 
senso  comum.  Todos  os  argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser 
relevantes, originais, autênticos e essenciais para a amarração deles à tese central defendida pela 
autora  da  redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 



conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que 
diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1269/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

143CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 –  2º SGT  PM JOHN DUTRA 
LEITE  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  1,  21  e  28,  as  alegações  do  candidato  são 
procedentes, revertendo-lhe 3 (três) pontos à nota final da redação;

1.2.2  na  linha  7,  a  palavra  “usuário”  encontra-se  dividida 
incorretamente.  Segundo Cegalla  (2008:38),  na partição  de palavras  de mais  de duas 
sílabas, não se isola sílaba formada por uma vogal. Logo, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 15, o candidato foi penalizado por dois erros de 
morfossintaxe, quanto ao uso incorreto da crase, não se verificando na linha outro erro de 
morfossintaxe. Portanto, as alegações são procedentes, revertendo-lhe 1 (hum) ponto à 
nota final da redação;

1.2.4  na  linha  19,  o  verbo  “divergir”  não  é  classificado  como 
verbo pronominal ou reflexivo para exigir  a partícula “se”. Por esse motivo, há erro no 
quesito morfossintaxe e a alegação não procede;

1.2.5  Linha  22,  a  palavra  “que”,  escrita  na  linha,  exige  uma 
preposição antes dela para concordar corretamente com os termos “cultura”, “religião” e, 
principalmente, “dinamismo”. Portanto, a alegação não procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo,  o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de idéias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas. O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de  forma  criativa  e  consistente,  um  ponto  de  vista  crítico,  com  um  grau  de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de idéias pouco foge ao 
comum.  Não  há um desenvolvimento  muito  bem sucedido  de  idéias,  que  demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor. As relações entre os fatos e idéias são 



implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A 
soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão 
textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  idéias, 
progressão adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o 
senso comum. Todos os argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser 
relevantes,  originais,  autênticos  e  essenciais  para  a  amarração  deles  à  tese  central 
defendida pela autora da redação. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade, autenticidade e de 
sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. 
Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008: 
637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 (setenta e dois) 
para 76 (setenta e seis) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,     de dezembro de 2011.

      JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1270/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

144CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 –  1º SGT  PM EDER VIEIRA 
LOPES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 5 e 7, segundo Cegalla (2008: 429), a vírgula se 
torna obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, 
pode dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como 
no caso de “em sua maioria” (linha 5) e “na opinião de muitas pessoas” (linha 7), a vírgula 
é obrigatória, pois Cegalla aponta um exemplo dessa obrigatoriedade na oração: “Eis que, 
aos poucos, lá para as bandas do oriente, clareia um caminho do céu.” Logo, as alegações 
não procedem;

1.2.2 na linha 24,  há dois erros de pontuação,  pois  o adjunto 
adverbial “a todo instante” deve vir entre vírgulas, conforme Cegalla (2008:429), embora o 
corretor tenha assinalado apenas um erro. Logo, as alegações não procedem;

1.2.3 quanto ao conteúdo: 

1.2.3.1  -  II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
idéias no interior do texto;

1.2.3.2 -  III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES -  O 
ponto  de vista  desenvolvido  apenas constata  obviedades,  pois  as  idéias  se  limitam ao 
senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do 
texto;

1.2.3.3 - IV – ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - O 
candidato  conseguiu  os  pontos  totais  neste  quesito.  Assim,  em  consonância  com  os 
aspectos acima citados, a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos itens II, III e 
IV, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os aspectos questionados.

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1271/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

145CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  2º SGT  PM  DAVI  MESSIAS  DE 
ARAÚJO HILÁRIO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 1, há um erro de concordância entre a palavra “rede” e 
“interligados”, de acordo com Cegalla (2008:438-446). Logo, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 4, não há erro ortográfico, nem penalização quanto a esse 
quesito. O erro assinalado pelo corretor é de morfossintaxe, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 9, não é claro o agente que pratica a ação de “se sentirem 
sozinhas” escrito pelo candidato na linha e, por isso, há um problema de referenciação ou elipse, 
sem atestar/explicitar o referente (Cegalla: 2008, 421). Desta forma, há erro de morfossintaxe e, 
portanto, a alegação não procede;

1.2.4  na  linha  16,  segundo  Cegalla  (2008:  429),  a  vírgula  se  torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode dispensar 
a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no caso de “assim” 
(linha  16),  a  vírgula  é  obrigatória,  pois  Cegalla  aponta  um exemplo  dessa  obrigatoriedade  na 
oração: “Eis que, aos poucos, lá para as bandas do oriente, clareia um caminho do céu.” Logo, as 
alegações não procedem;

1.2.5 na linha 18, percebe-se que há um problema de referenciação ou 
elipse, sem atestar/explicitar o referente (Cegalla: 2008, 421), ocorrendo, também, um problema de 
estruturação morfossintática:  Há um constante  crescimento do  número de homens,  mulheres e 
adolescentes,  e  não  um  crescimento  no  sentido  de  evolução  humana.  Como  o  candidato  não 
explicitou o referente, há erro de morfossintaxe e, portanto, a alegagão não procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo, o desenvolvimento da redação se dá apenas 
com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da 
média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o  desenvolvimento  do  tema.  Essas 
informações,  embora  pertinentes  para  o  desenvolvimento  do  tema,  não  aparecem  totalmente 
integradas no texto. O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto 
de vista. O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas sem relação 
entre si, além da ausência de defesa de um ponto de vista crítico e maduro. O texto apresenta 
problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à 
tese central. Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, 
que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver 
uma  relação  explícita  entre  os  argumentos  desenvolvidos.  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, 



os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. O texto 
apresenta muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato 
propriedade e originalidade ao seu texto. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de 
acordo com Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1272/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

146CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM FORTUNATO TOBIAS 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  3,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:428),  uma  das 
finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões e orações que 
devem ser destacadas. A posição canônica do adjunto adverbial não é em início de oração. Se isso 
ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar esse adjunto, como é o caso de 
“neste contexto”, presente na linha. Logo, a alegação não procede;

1.2.2 nas linhas 4, 5 e 21, o candidato não se baseia na fotocópia da 
bibliografia  para apresentar suas razões.  Além disso,  seu fundamento teórico  para considerar o 
pedido não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação. 
Ademais há erros de morfossintaxe;

1.2.3 na linha 10, a oração “que permite o monitoramento em tempo 
real de várias localidades” é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa, haja vista 
que explica o termo anterior (google maps). Segundo (Cegalla, 2008:429), nesses casos, a vírgula é 
obrigatória. Portanto, a alegação não procede;

1.2.4  na  linha  12,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:428),  uma  das 
finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões e orações que 
devem ser destacadas. A posição canônica da conjunção adversativa não é em início de oração. Se 
isso ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar a conjunção, como é o caso 
de “não obstante”, presente na linha 12. Logo, a alegação não procede; 

1.2.5 na linha 14, o candidato empregou o pronome “todo” no sentido 
de inteiro, isto é, no mundo inteiro. Segundo Cegalla (2008:570), é obrigatório o uso do artigo antes 
do pronome. Por esse motivo, a alegação não procede;

1.2.6  na  linha  18,  a  palavra  “várias”  encontra-se  grafada 
incorretamente, segundo as regras de acentuação gráfica (Cegalla, 2008:71-2). Logo, a alegação 
não procede;

 
1.2.7 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 

qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O desenvolvimento da redação se dá apenas com 
uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média 



(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Essas informações, 
embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. 
O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista. O ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com 
um  alto  grau  de  previsibilidade  e  “circularidade”  de  idéias  no  interior  do  texto.  Expõe 
tangencialmente idéias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que 
denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, 
com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de 
perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  texto  apresenta  uma  razoável 
complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O 
candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e 
coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma  dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão 
adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os 
argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e 
essenciais para a amarração deles  à tese central  defendida pelo autor da redação.  Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de 
qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam 
pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1273/11-DRH/CRS

    O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

147CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM MARCELO SOUZA 
CASTRO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 1, segundo Cegalla (2008: 429), a vírgula se torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode 
dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no 
caso de “nos dias atuais” (linha 1), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta um exemplo 
dessa obrigatoriedade na oração:  “Eis  que,  aos  poucos,  lá  para as  bandas do oriente, 
clareia um caminho do céu.” Logo, as alegações não procedem;

1.2.2  na  linha  9,  a  expressão  “estar  perto”  exige  o  uso  do 
pronome relativo com preposição, ou seja, a oração deve ser: “(...) a internet ferramenta 
imprescindível para o contato e o convívio com aqueles dos quais, às vezes, não podemos 
estar perto diariamente.”, segundo Cegalla (2008:566-8). Logo, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 9, na locução adverbial “às vezes” é obrigatório o 
uso do sinal indicativo de crase (Cegalla, 2008:564). Logo, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 9, segundo Cegalla (2008: 429), a vírgula se torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode 
dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no 
caso de “às vezes” (linha 9), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta um exemplo dessa 
obrigatoriedade na oração: “Eis que, aos poucos, lá para as bandas do oriente, clareia um 
caminho do céu.” Logo, procedem os dois pontos descontados no quesito Pontuação;

1.2.5 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja 
ele  de qualquer  natureza: poético,  narrativo,  descritivo,  e,  principalmente,  dissertativo) 
exige  de  quem  o  escreve,  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  e  rigor  para 
reflexão, potencial  argumentativo,  capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal  escrita  adequada  e  de  estruturas  linguísticas 
específicas.  O  desenvolvimento  da  redação  se  dá  apenas  com  uso  superficial  de 
informações  de  senso  comum,  sem  demonstrar  uma  habilidade  acima  da  média 



(considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o  desenvolvimento  do  tema.  Essas 
informações,  embora  pertinentes  para  o  desenvolvimento  do  tema,  não  aparecem 
totalmente  integradas  no  texto.  O  tema  é  preservado,  ainda  que  haja  desvios  que 
prejudicam, às vezes, o ponto de vista. O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade 
e “circularidade” de idéias no interior do texto. Expõe tangencialmente idéias com percurso 
previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade 
na  defesa  desse  mesmo  ponto  de  vista.  Apresenta  pouca  progressão,  com  alguns 
problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de 
perturbação  na  coesão  do  texto,  além  de  não  haver  uma  relação  explícita  entre  os 
argumentos  desenvolvidos.  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os 
períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. O 
texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A soma de 
todos esses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e 
proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  A  coerência  e  coesão  textuais  são 
aspectos, também, de grande relevância, para que uma dissertação seja eficiente, pois não 
devem existir  pormenores  excessivos,  circularidade de  ideias,  progressão  adequada ou 
explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os 
argumentos  apresentados  no  texto  devem,  obrigatoriamente,  ser  relevantes,  originais, 
autênticos e essenciais  para a amarração deles à tese central  defendida pelo autor  da 
redação.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para 
conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade,  autenticidade  e  de  sustentabilidade, 
também no que diz respeito aos itens que se tornam pertinentes ao tema. Assim, em 
consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:  637),  a 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1274/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

148CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012 – 2º SGT PM JANDIR FLÁVIO DE 
CARVALHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  título  e  linha  12,  as  alegações  do  candidato  são 
procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação;

1.2.2 na linha 2, de acordo com Cegalla (2008:66), a palavra “mundo” 
está em sentido geral, não individualizado, portanto, deve ser grafada com inicial minúscula. Logo, a 
alegação não procede;

1.2.3 na linha 8, conforme Cegalla (2008:428), uma das finalidades da 
vírgula  e  outros  sinais  de  pontuação  é  separar  palavras,  expressões  e  orações  que  devem ser 
destacadas. A expressão “desta forma”, no texto, equivale a uma conjunção conclusiva (portanto). 
Deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar a expressão, como é o caso de “desta 
forma”, presente na linha 8. Logo, a alegação não procede;

1.2.4  na  linha  11,  a  expressão  “por  fim”  encontra-se  intercalada  na 
oração e, segundo os exemplos dados por Cegalla (2008:429), o uso das vírgulas é obrigatório. 
Logo, a alegação não procede;

1.2.5 nas linhas 15, 16, 17, não é claro o agente que pratica as ações de 
“procuram”, “estão”, “ficam”,  “desligados”, “acreditam”, escritos pelo  candidato e, por isso, há um 
problema de referenciação ou elipse, sem atestar/explicitar o referente (Cegalla: 2008, 421). Desta 
forma, há erro de morfossintaxe e, portanto, a alegação não procede;

1.2.6 na linha 16, com relação ao emprego do sinal indicativo de crase 
na locução adverbial “a distância”, as alegações do candidato são procedentes,  revertendo-lhe 1 
(hum) ponto à nota final da redação;

1.2.7  nas  linhas  17  e  22,  segundo  Cegalla  (2008:428),  uma  das 
finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões e orações que 
devem  ser  destacadas.  A  expressão  “assim”,  no  texto,  equivale  a  uma  conjunção  conclusiva 
(portanto). Deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar a expressão, como é o caso 
de “assim”, presente nas linhas 17 e 22. Logo, o a alegação não procede;

1.2.8 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 



capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O desenvolvimento da redação se dá apenas com 
uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Essas informações, 
embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. 
O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista. O ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com 
um  alto  grau  de  previsibilidade  e  “circularidade”  de  idéias  no  interior  do  texto.  Expõe 
tangencialmente idéias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que 
denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, 
com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de 
perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  texto  apresenta  uma  razoável 
complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O 
candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e 
coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma  dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão 
adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os 
argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e 
essenciais para a amarração deles  à tese central  defendida pelo autor da redação.  Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de 
qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam 
pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 58 (cinquenta e oito) para 61 
(sessenta e um) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1275/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

149CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM ÂNGELO GARCIA LIMA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 1 e 13, as alegações do candidato são procedentes, 
revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação;

1.2.2  nas  linhas  2  e  20,  as  palavras  “empecilho”   e  “destinatário” 
encontram-se acentuadas incorretamente, contrariando as regras de acentuação gráfica (Cegalla, 
2008:71-2). Logo, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 9, o verbo “conhecer” é classificado como verbo Transitivo 
Direto e exige  obrigatoriamente um complemento.  Não é claro o agente que pratica a ação de 
conhecer  escrito  pelo  candidato  e,  por  isso,  há  um problema  de  referenciação  ou  elipse,  sem 
atestar/explicitar o referente (Cegalla: 2008, 337, 421). Desta forma, há erro de morfossintaxe e, 
portanto, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 12, o verbo “permitir” é classificado como verbo Transitivo 
Direto  e  exige  obrigatoriamente um  complemento  sem  preposição.  Logo,  há  um  erro  de 
morfossintaxe e a alegação não procede;

1.2.5  na linha  16,  a  oração inciada pelo  pronome “que”  classifica-se 
como subordinada adjetiva explicativa, já que explica o termo “solidão” que vem antes da oração. 
Nesse caso, a vírgula é obrigatória (Cegalla, 2008:429) e a alegação não procede;

1.2.6  na linha  21,  o  período inciado pela  palavra  “depois”  apresenta 
problema morfossintático de estruturação. Ou seja, há que se fazer uma inversão para que faça 
sentido  todo  o  período:  “(...)  conviver  com o  destinatário  não  só  virtualmente  como  também 
fisicamente.” Logo, a alegação não procede;

1.2.7  na  linha  23,  o  uso  da  palavra  “futuros”,  no  plural,  deve  ser 
acompanhada no plural de seus adjuntos adnominais “enlaces” e “matrimoniais” (Cegalla, 2008:438-
446).  Portanto,  há  dois  erros  de  morfossintaxe,  pois  os  adjuntos  adnominais  encontram-se  no 
singular e a alegação não procede;

1.2.8  quanto  ao  conteúdo,  o  desenvolvimento  da  redação,  embora 
demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao 
senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O candidato denota 



um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto 
de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de 
ideias  pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito  bem sucedido de ideias,  que 
demonstrem propriedade  e  conhecimento por  parte  do autor.  Por  esse motivo,  justificam-se  os 
pontos obtidos no itens I e II. Com relação aos demais itens (III e V), as relações entre os fatos e 
ideias  são  implícitas  no  texto,  mas  pertinentes.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses 
motivos, a nota do candidato nos itens III e V será acrescida de dois pontos cada, totalizando mais 4 
(quatro) pontos no total,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 78 (setenta e oito) para 84 
(oitenta e quatro) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1276/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

150CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 3º SGT PM ANTÔNIO MARTINS DE 
ARAÚJO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 9, a oração adverbial “ao se sentirem sós”, encontra-se 
intercalada no período e, conforme Cegalla (2008:428-9), a vírgula é obrigatória. Logo, a alegação 
não procede;

1.2.2 nas linhas 20 e 21, segundo Cegalla (2008: 429) a vírgula se torna 
obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode dispensar 
a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no caso de “através da 
mídia” (linha 20) e “por meio de contatos virtuais” (linha 21), as vírgulas são obrigatórias, pois 
Cegalla  aponta um exemplo dessa obrigatoriedade na oração: “Eis  que,  aos poucos,  lá  para as 
bandas do oriente, clareia um caminho do céu.”  Logo, as alegaçãoes não procedem;

1.2.3 na linha 29, conforme Cegalla (2008:453) a expressão correlativa 
tanto ... quanto, não se apresenta separada por vírgula. Logo, a alegação não procede;

1.2.4 nas linhas 10 e 23, os erros morfossintáticos encontram-se no uso 
do infinitivo flexionado “substituírem” e “enfrentarem”, conforme Cegalla (2008:596-600) que estão 
empregados incorretamente. Logo, as alegações não procedem;

1.2.5 na linha 15, com relação à regência da palavra “dificuldade”, as 
alegações do candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.6 na linha 16, conforme própria alegação do candidato  e Cegalla 
(2008:542), usa-se a próclise  se o gerúndio vier antecedido da preposição expletiva EM. Logo, há 
um erro morfossintático e a alegação não procede;

1.2.7 na linha 29, não há erro morfossintático antes da palavra “solidão” 
e, por esse motivo, reverte 1 (hum) ponto à nota final da redação; 

1.2.8 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O desenvolvimento da redação se dá apenas com 
uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Essas informações, 



embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. 
O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista. O ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com 
um  alto  grau  de  previsibilidade  e  “circularidade”  de  idéias  no  interior  do  texto.  Expõe 
tangencialmente idéias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que 
denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, 
com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de 
perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  texto  apresenta  uma  razoável 
complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O 
candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e 
coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma  dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão 
adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os 
argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e 
essenciais para a amarração deles  à tese central  defendida pelo autor da redação.  Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de 
qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam 
pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 57 (cinquenta e sete) para 59 
(cinquenta e nove) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1277/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

151CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM CÍCERO DE JESUS SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 10, o candidato não se baseia na fotocópia da bibliografia 
para apresentar suas razões. Além disso, seu fundamento teórico para considerar o pedido não serve 
para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação, portanto, a alegação 
não procede;

1.2.2  na  linha  13,  as  alegações  do  candidato  são  procedentes, 
revertendo-lhe um ponto à nota final da redação;

1.2.3 nas linhas 19 e 22, segundo Cegalla (2008: 429), a vírgula se 
torna obrigatória para separar adjuntos adverbiais e, somente quando o adjunto for breve, pode 
dispensar a vírgula. Porém, quando o adjunto adverbial se encontra intercalado, como no caso de 
“consequentemente” (linha 19) e “assim” (linha 22), a vírgula é obrigatória, pois Cegalla aponta um 
exemplo dessa obrigatoriedade na oração: “Eis  que,  aos poucos,  lá  para as bandas do oriente, 
clareia um caminho do céu.” Logo, as alegações não procedem;

1.2.4 na linha 20, o candidato não se baseia na fotocópia da bibliografia 
para apresentar suas razões. Além disso, seu fundamento teórico para considerar o pedido não serve 
para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar sua solicitação, portanto, a alegação 
não procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O desenvolvimento da redação se dá apenas com 
uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Essas informações, 
embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. 
O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista. O ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com 
um  alto  grau  de  previsibilidade  e  “circularidade”  de  idéias  no  interior  do  texto.  Expõe 
tangencialmente idéias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que 
denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, 
com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de 
perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 



desenvolvidos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  texto  apresenta  uma  razoável 
complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O 
candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e 
coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma  dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão 
adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os 
argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e 
essenciais para a amarração deles  à tese central  defendida pelo autor da redação.  Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de 
qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam 
pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 79 (setenta e nove) para 80 
(oitenta) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

      (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1278/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

152CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM EDSON CECÍLIO DA 
SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  nas linhas 3, 9, 14 e 25, foram descontados três pontos para o 
mesmo erro ortográfico, embora o corretor tenha assinalado, equivocadamente, os erros como de 
Pontuação. Porém, as palavras separadas em sílabas, não têm necessidade de repetição do hífen em 
duas linhas, conforme assinala Cegalla (2008:36-7). Logo, o ponto descontado na linha 3 permanece 
inalterado, mas 3 (três) pontos serão revertidos ao candidato à nota final da redação com relação às 
linhas 9, 14 e 25;

1.2.2 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O desenvolvimento da redação se dá apenas com 
uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Essas informações, 
embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. 
O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista. O ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com 
um  alto  grau  de  previsibilidade  e  “circularidade”  de  idéias  no  interior  do  texto.  Expõe 
tangencialmente idéias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que 
denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, 
com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de 
perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  texto  apresenta  uma  razoável 
complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O 
candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e 
coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma  dissertação  seja 
eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão 
adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os 
argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e 
essenciais para a amarração deles  à tese central  defendida pelo autor da redação.  Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de 
qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam 



pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 88 (oitenta e oito) para 91 
(noventa e um) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

    (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1279/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

153CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM HENRILENE CAMPOS DE 
ASSIS  COSTA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha do título, a candidata inseriu ponto final e, na bibliografia 
citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima  Gramática  da  Língua 
Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto final”, assim, por 
analogia,  tal  marcação não recebe abrigo na Norma Culta  da Língua,  portanto,  a alegação não 
procede;

1.2.2 na linhas 1, 19 e 22, conforme a bibliografia citada no edital do 
concurso (Cegalla 2008: 434), as aspas são usadas quando há palavras ou expressões populares, 
gírias, neologismos, estrangeirismos ou arcaísmos, antes ou depois de citações e para assinalar 
palavras ou expressões irônicas, porém nenhum desses casos se justifica para que a candidata 
escrevesse  a  palavra  “internet”  entre  aspas.  Porém  foi  constatado  que  um  erro  idêntico  foi 
computado mais de uma vez, devendo ser revertido dois pontos à nota final da candidata;

1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O desenvolvimento da redação se dá apenas com 
uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Essas informações, 
embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. 
O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista. O ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com 
um  alto  grau  de  previsibilidade  e  “circularidade”  de  idéias  no  interior  do  texto.  Expõe 
tangencialmente idéias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que 
denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, 
com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de 
perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  texto  apresenta  uma  razoável 
complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. A 
candidata apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pela candidata. A coerência e 
coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma  dissertação  seja 



eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão 
adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os 
argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e 
essenciais para a amarração deles  à tese central  defendida pelo autor da redação.  Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de 
qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam 
pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 85 (oitenta e cinco) para 87 
(oitenta e sete) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG,  01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1280/11-DRH/CRS

    O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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 Especialistas  (categorias  de Motomecanização,  Comunicações,  Saúde, 
Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

154CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CHO/2012  –  1º SGT  PM  JOSÉ  ROBERTO 
TEIXEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha do título, o candidato inseriu ponto final e, na bibliografia 
citada  no  edital  do  concurso  (CEGALLA,  Domingos  Paschoal.  Novíssima  Gramática  da  Língua 
Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto final”, assim, por 
analogia,  tal  marcação não recebe abrigo na Norma Culta  da Língua,  portanto,  a alegação não 
procede;

1.2.2 nas linhas 2, 9, 12, 19 e 26, foram descontados quatro pontos 
para o mesmo erro ortográfico, embora o corretor tenha assinalado, equivocadamente, os erros 
como de Pontuação. Porém, as palavras separadas em sílabas, não têm necessidade de repetição do 
hífen em duas linhas, conforme assinala Cegalla (2008:36-7). Logo, o ponto descontado na linha 2 
permanece inalterado, mas 4 (quatro) pontos serão revertidos ao candidato à nota final da redação 
com relação às linhas 9, 12, 19 e 26;

1.2.3 quanto ao conteúdo, o ato de produção de um texto (seja ele de 
qualquer natureza: poético, narrativo, descritivo, e, principalmente, dissertativo) exige de quem o 
escreve, amadurecimento no assunto tratado, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, equilíbrio de ideias, além do domínio da expressão verbal escrita 
adequada e de estruturas linguísticas específicas. O desenvolvimento da redação se dá apenas com 
uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Essas informações, 
embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. 
O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista. O ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se limitam ao senso comum, com 
um  alto  grau  de  previsibilidade  e  “circularidade”  de  idéias  no  interior  do  texto.  Expõe 
tangencialmente idéias com percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que 
denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de vista. Apresenta pouca progressão, 
com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de 
perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em 
sua  totalidade  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  O  texto  apresenta  uma  razoável 
complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O 
candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. A soma de todos esses elementos, analisados pelo responsável pela 
correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. A coerência e 
coesão  textuais  são  aspectos,  também,  de  grande  relevância,  para  que  uma  dissertação  seja 



eficiente,  pois  não  devem  existir  pormenores  excessivos,  circularidade  de  ideias,  progressão 
adequada ou explicações desnecessárias que só corroborem, por exemplo, o senso comum. Todos os 
argumentos apresentados no texto devem, obrigatoriamente, ser relevantes, originais, autênticos e 
essenciais para a amarração deles  à tese central  defendida pelo autor da redação.  Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de 
qualidade, autenticidade e de sustentabilidade, também no que diz respeito aos itens que se tornam 
pertinentes ao tema. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla 
(2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 74 (setenta e quatro) para 78 
(setenta e oito) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

     (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1281/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, 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  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

155CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CHO/2012 – 2º SGT PM SANDRO ISIDORO 
DE ABREU interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que: 

1.2.1 na linha 1, o uso da preposição “em”  juntamente com o artigo 
“a”,  que formam a palavra “na”,  não cabe após  o verbo “influenciando”,  é  perceptível  que 
somente o artigo “a” deveria ser utilizado, portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  6,  de  acordo  com  Cegalla  (2008:428),  uma  das 
finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões e orações 
que devem ser destacadas. A posição canônica do adjunto adverbial não é em início de oração. 
Se isso ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar esse adjunto, como 
é o caso de “com o advento da internet”, presente na linha. Logo, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 8, há um erro de morfossintaxe, quanto ao uso da 
palavra  no  singular  (“família”)  e  não  no  plural.  Além  disso,  o  fundamento  teórico  para 
considerar o pedido não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar 
a solicitação do candidato;

1.2.4  na  linha  12,  as  alegações  do  candidato  são  procedentes, 
revertendo-lhe 1 (hum) ponto à nota final da redação;

1.2.5  na  linha  24,  de  acordo  com Cegalla  (2008:428),  uma  das 
finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões e orações 
que devem ser destacadas. A posição canônica da conjunção não é em início de oração. Se isso 
ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma pausa para destacar a conjunção, como é o caso 
de “portanto”, presente na linha. Logo, a alegação não procede;

1.2.6 na linha 27, o candidato incorreu em erro morfossintático e 
semântico ao utilizar a palavra “que” no lugar de “como”. O uso desta última é obrigatório para 
formar um todo semântico. É a forma como a internet vai ser utilizada. Logo, a alegação não 
procede,



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 94 (noventa e quatro) para 95 
(noventa e cinco) pontos;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas,  visando  a 
efetivação deste ato.

 

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

Belo Horizonte-MG, 01 de dezembro de 2011.

  (a)JUAREZ NAZARETH, CEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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