
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1026/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 16ª RPM – 213.399-2 CLAYTON 
MARQUES SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 quanto à alegação de que não poderia ter sido penalizado no 
quesito  morfo-sintaxe  por  deixar  de  colocar  título  na  redação,  o  item 8  das  orientações 
pertinentes  à  prova  de  redação  (caderno  de  provas)  traz  a  seguinte  prescrição:  “DÊ  UM 
TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO, escrevendo-o no local apropriado do impresso para a produção 
da redação”. Portanto, ao deixar de intitular seu texto, o candidato sujeitou-se à retirada de 
um ponto, conforme ocorreu;

1.2.2  quanto  à  valoração  do  conteúdo,  o  candidato  apresentou 
desenvolvimento  superficial  do  tema,  limitou-se  à  reprodução  de  lugares-comuns, 
evidenciando  desinformação  e  pouca  capacidade  argumentativa.  Verifica-se  a  presença  de 
ideias superficiais e fragmentadas, que prejudicam a identificação de um ponto de vista. O ato 
de dissertar pressupõe amadurecimento, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, potencial 
argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do domínio da expressão verbal. O texto 
avaliado não apresentou essas características: foi circular, tautológico e autorreferenciado, o 
que justificou a valoração que lhe foi atribuída. A divisão de parágrafos do texto foi também 
ruim: os períodos apresentavam ideias fragmentadas, conduzindo para uma conclusão fraca, o 
que sugeriu estruturação textual aleatória, sendo mantida a pontuação,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1027/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 16ª RPM – MG-15.605.409 
DEYVID FIRMINO VIDAL PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1006/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

2CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  15ª  RPM  – 
MG-11.534.544  ÉLVIO  RICARDO  REZENDE  DE  BARROS  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 4, o candidato aponta erro na correção quanto 
à  escrita  da  palavra  “hoje”.  Embora  esteja  grifada,  não  foi  subtraído  ponto  do 
candidato referente a esse aspecto, como pode ser verificado na tabela de pontuação, 
frente à linha 4. Vale ressaltar que não há marca de subtração de pontos. Portanto, a 
explanação do candidato não procede;

1.2.2  na  linha  13,  a  correção  procede,  uma  vez  que  o 
candidato não sinalizou o acento devido, e ainda deveria redigir “polícia” no contexto 
situacional com letra maiúscula e não minúscula. Conforme dicionaristas renomados, 
a palavra polícia possui significado abrangente, amplo. Logo, justifica-se o uso desta 
com letra minúscula. Mas, pela adoção do candidato. A comissão admitiria o uso da 
letra maiúscula, seria o mais correto por especificar o tipo de polícia, no caso, Polícia 
Militar, o que não correu. Portanto, a pontuação será mantida;

1.2.2  a  avaliação  do  conteúdo  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação 
coerente das  idéias e informatividade;  3. Adequação do uso de articuladores; 4. 
Organização  adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  gera  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância 
com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um 
aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias de seu 
tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal 
linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma  após  a  outra,  não  garante  a  construção  adequada  de  um  texto.  Assim,  a 



comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, 
indeferindo totalmente seu pleito,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº     1015/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                         1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 15ª RPM – MG-12.329.667 
JADEILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1016/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

                                     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  15ª  RPM  – 
MG-14.401.839 DIONI BARBOSA CARDOSO  interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 nas linhas 7 e 18 o candidato reivindica a perda de 
pontos no quesito Ortografia pela possibilidade de rasuras nas palavras  “escolas” e 
“sociedade”. Nos casos analisados não ficou configurada qualquer irregularidade por 
parte do candidato. Dois pontos devem ser revertidos;

1.2.2 na linha 9 o candidato argumenta a respeito da perda 
de um ponto no quesito Ortografia. Observa-se que a palavra “cidadãos” não possui 
“til”, e sim um acento circunflexo entre as letras “a” e “o”, o que justifica a perda do 
ponto;

1.2.3 na linha 15 o candidato teve retirado um ponto no 
quesito  Morfo-Sintaxe,  porém  não  há  irregularidade  na  referida  linha.  O  ponto 
deverá ser revertido ao candidato;

1.2.4 na linha 16 o candidato argumenta a perda de um 
ponto  no  quesito  Morfo-Sintaxe.  O  termo  “dela”  colocado  no  fim  do  período  é 
ambíguo,  uma  vez  que  não  é  possível  identificar  uma  ligação  lógica  com o  seu 
correspondente;

1.2.5 na linha 19 o candidato reivindica a perda de um ponto 
por uso inadequado de vírgula. Na referida situação, tal uso é opcional. O ponto deve 
ser revertido ao candidato;

1.2.6  com  relação  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação  subjetiva  a  respeito  do  que  considera,  ou  acha,  que  seja  correto.  O 
candidato não especifica, objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem 



como não indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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 56 (cinquenta e seis)  para 60 (sessenta) 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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1025/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

                                         1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 15ª RPM – MG-13.233.894 
LIDEIR BARBOSA CÂNDIDO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 quanto aos erros de morfossintaxe, ao analisar a justificativa 
do candidato, no que se refere a solicitação nas linhas 8 e 9, a comissão decidiu  deferir o 
pedido do candidato e reverter um ponto, embasada na gramática (CEGALLA.2008: 281);

1.2.2 quanto aos erros de ortografia, com relação ao pleiteado na 
linha 20, a comissão indeferiu o pedido por considerar rasura grosseira, considerando erro de 
ortografia,

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 
59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1003/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                         1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 15ª RPM – MG-16.016.046 
NILTON JUNIO OLIVEIRA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  o  candidato  não  apresentou  pontos 
objetivos ou que estejam tecnicamente corrigidos incorretamente, portanto a nota atribuída 
condiz com o texto apresentado pelo candidato, devendo ser mantida,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1004/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  15ª  RPM  – 
MG-13.151.940  ADERLANDE  HIRLE  SILVEIRA  SANTOS  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:
 1.2.1  quanto  aos  erros  de  pontuação,  a  justificativa 
apresentada pelo candidato foi analisada pela comissão que decidiu indeferir o pedido, 
pois o candidato não atendeu a exigência do enunciado proposto pela redação que 
trazia o tema entre aspas, tratava-se de mera transcrição, não cabendo nenhum tipo 
de alteração no critério de correção;

1.2.2  quanto  ao  erros  de  morfossintaxe,  com relação  ao 
pleiteado  na  linha  14,  a  comissão  analisou  e  decidiu  indeferir  o  pedido,  pois  o 
candidato não atendeu ao recomendado no item 7 do edital da redação e não primou 
pela linguagem formal;

1.2.3  a  avaliação  do  conteúdo  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação 
coerente das  idéias e informatividade;  3. Adequação do uso de articuladores; 4. 
Organização  adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  gera  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância 
com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza do texto não é um 
aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias de seu 
tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal 
linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma  após  a  outra,  não  garante  a  construção  adequada  de  um  texto.  Assim,  a 
comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, 
indeferindo totalmente seu pleito,



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,   10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1005/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                         1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 15ª RPM – MG-14.526.895 
FERNANDO DA SILVA SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1007/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                         1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 15ª RPM - MG-12.185.129 
LUIZ ALBERTO FAGUNDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao tema proposto;  2.  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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,   10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1008/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  15ª  RPM  – 
MG-12.934.140 BRENNER MARQUES COELHO interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

 1.2 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação 
dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das 
idéias  e  informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização 
adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses  elementos, 
analisados pelo responsável  pela correção, gera uma nota justa e proporcional  ao 
texto apresentado pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do 
eminente lingüista  José Luiz  Fiorin  a natureza do texto não é um aglomerado de 
frases,  pois  o  texto  deve  ser  construído  a  partir  das  idéias  de  seu  tempo e  das 
concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se insere, o que 
pressupõe  condições  favoráveis  a  sua  existência.  (FIORIN,  2002).  Tal  linha  de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a 
outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela  manutenção  da  nota  atribuída  ao  candidato,  no  item  conteúdo,  indeferindo 
totalmente seu pleito,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1009/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

                                     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  15ª  RPM  – 
MG-13.354.215 DANIEL SOARES DE ALMEIDA interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1  na  linha  1,  a  correção  procede,  uma  vez  que  a 
expressão  destacada  pelo  corretor,  além  de  marcar  um  estereótipo  (frase  feita), 
marca ainda desconhecimento do candidato quanto ao uso da pessoa do discurso 
exigida na construção do texto dissertativo. Portanto, a pontuação será mantida;

1.2.2 analisando a justificativa  do candidato,  referente ao 
exposto na linha 3, esta comissão decidiu deferir a argumentação apresentada, já que 
não há justificativa substanciada para tal penalidade. Logo, o ponto será revertido 
em favor do candidato;

1.2.3  na  linha  15,  a  correção  procede,  pois  a  gramática 
referenciada para tal concurso orienta para a construção de textos voltados para a 
norma  culta,  o  que  não  ocorreu  no  trecho  destacado  pelo  corretor.  O  candidato 
escreveu:  “  A  polícia  foi  feita...”  A  comissão  entendeu,  partindo  do  pressuposto 
apresentado, inadmissível em uma redação dissertativa, focada a um público formado 
no  ensino  médio.   Orienta-se,  conforme  o  contexto  situacional  apresentado  pelo 
candidato: “A Polícia Militar foi criada”. A partir do exposto, a pontuação será mantida;

1.2.4  na  linha  8,  analisando  a  justificativa  do  candidato, 
referente ao exposto quanto ao uso do (;) ponto-e-vírgula,  esta comissão decidiu 
deferir a argumentação apresentada, já que não há justificativa substanciada para tal 
penalidade. Logo, o ponto será revertido em favor do candidato;

1.2.5 na linha 16, analisando a exposição do candidato, de 
acordo com a gramática referenciada, (pág. 292) no contexto situacional do texto 
apresentado  pelo  candidato,  fica  claro  que  se  faz  a  abertura  de  uma  oração 



subordinada  adverbial  conformativa,  portanto,  a  vírgula  que  a  introduz,  procede. 
“Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi”.  Ou como as ouvi. O mesmo raciocínio 
ocorre na construção do candidato: “... para agir junto à sociedade e não contra ela, 
como muitos pensam.” Ou conforme muitos pensam. Assim, a correção será mantida;

1.2.6 na linha 17, no tocante à tal solicitação, a correção 
procede e a pontuação será mantida, pois, o apontamento textual volta-se para o 
ouvinte, leitor (2ª pessoa). Logo, o apontamento deveria ser “desse” e não “deste”, 
conforme a exposição do candidato na linha em foco;

1.2.7  quanto  ao  conteúdo,  a  avaliação  desse  quesito  da 
redação exige a observação dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. 
Argumentação  coerente  das  idéias  e  informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de 
articuladores; 4. Organização adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A 
soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, gera uma nota 
justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato.  Vale ressaltar que, em 
consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza do texto 
não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias de 
seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual 
se insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal 
linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma  após  a  outra,  não  garante  a  construção  adequada  de  um  texto.  Assim,  a 
comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, 
indeferindo totalmente seu pleito,

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 53 (cinquenta e três)  para 55 (cinquenta 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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1010/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

                                     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  –  15ª  RPM  – 
MG-13.956.779  RENATA  CAMARGOS  SANTANA  DUARTE  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linhas  do Tema e do Título a candidata argumenta 
a respeito da perda de dois pontos no quesito Ortografia, porém observa-se o uso 
indevido de letras maiúsculas em palavras que deveriam ser grafadas com as iniciais 
minúsculas;

1.2.2 na linha 3, a candidata perdeu um ponto pela ausência 
de  uma  vírgula  em  determinado  período,  contudo  não  ficou  caracterizada  a 
incorreção, uma vez que o sentido dado é de oração restritiva, portanto não havendo 
a necessidade da vírgula. O ponto deverá ser revertido à candidata;

1.2.3  na  linha  8,  a  candidata  reivindica  dois  pontos  pela 
ausência de vírgulas para intercalar o adjunto adverbial  “assim”, contudo tal uso é 
opcional. Os dois pontos deverão ser revertidos à candidata;

1.2.3 na linha 14, a candidata perdeu um ponto no quesito 
pontuação,  contudo não ficou evidenciada a obrigatoriedade do uso da vírgula no 
período em questão, pelo que o ponto será revertido à candidata;

1.2.4 na linha 15, a candidata teve o corte de um ponto no 
quesito Morfo-Sintaxe, porém não haveria a necessidade da preposição “de” no caso 
em lide. O ponto deverá ser revertido à candidata;

1.2.5 na linha 19, a candidata perdeu dois pontos no quesito 
Morfo-Sintaxe. Um dos pontos perdidos diz respeito à utilização da locução  “estão 
fazendo”,  que  possui  ligação  lógica,  semântica  e  sintática  com  a  expressão  “os 
policiais”,  portanto  não  havendo  incorreção  nesse  aspecto.  O  ponto  deverá  ser 
revertido à candidata,



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 63 (sessenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1011/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  15ª  RPM  –  MG  – 
11.893.445  RICARDO  WILSON  RODRIGUES  COIMBRA  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  4,  o candidato  alega  que  não  há  erro  de 
ortografia, no que se refere à divisão silábica da palavra “área”. Entretanto, na página 
37 da Novíssima Gramática, de Paschoal Cegalla, indicada na bibliografia do concurso, 
ao  discorrer  sobre  partição  das  palavras  em  fim  de  linha,  o  autor  afirma  que 
“dissílabos [..] não devem ser partidos, para que uma letra não fique isolada no fim 
ou no início da linha”. Portanto, por ter isolado a vogal “a” (da palavra “área”) na 
linha 4, o candidato cometeu erro de ortografia;

12.2. Quanto à valoração do item conteúdo, a comissão é de 
parecer que as notas sejam mantidas, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os 
aspectos. O candidato apresentou desenvolvimento razoável do tema, mas limitou-se 
à  reprodução  de  lugares-comuns.  Verifica-se  a  presença  de  idéias  superficiais  e 
fragmentadas,  que  prejudicam  a  identificação  de  um  ponto  de  vista.  O  ato  de 
dissertar  pressupõe  amadurecimento,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  da 
expressão verbal. O texto avaliado não apresenta essas características, o que justifica 
a nota atribuída. Com relação à divisão de parágrafos, o que se verifica é que os 
períodos apresentam idéias fragmentadas, conduzindo para uma conclusão fraca, o 
que sugere estruturação textual aleatória. A comissão é de parecer que a nota seja 
mantida, uma vez que a avaliação foi 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº     1012/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 15ª RPM – MG – 10.411.469 
JÚLIO GOMES MOTA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no título e nas linhas 11 e 18, o candidato não colocou o sinal 
de  nasalização  (til)  acima  da  vogal  a,  e  sim entre  o  a  e  o  o,  caracterizando  uma  falha 
ortográfica. O erro ortográfico  idêntico  seria computado tão-somente uma vez se tal  fato 
ocorresse  com uma mesma palavra,  o  que  não  foi  o  caso:  o  erro  foi  detectado  em três 
vocábulos distintos;

12.2  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua (NCL); também não 
basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso comum. Ao produzir [o 
texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de idéias/argumentos que forem 
expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de intertextualidades, apresentar 
um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é bastante exígua. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados para as observações acima, a 
Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota atribuída,
 

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1013/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 15ª RPM – MG – 13.489.759 
NEIMAR BREGUEZ FAGUNDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  a atitude  dos aplicadores (dizendo o  tempo restante  para  o 
término  da  prova),  pautou-se  no  comportamento  atualmente  utilizado  em  concursos  e 
vestibulares.  A  prova,  em sua  revisão,  é  analisada  por  dois  outros  corretores,  fator  que 
minimiza  quase  que  totalmente  as  alegadas  falhas  humanas.  O  espaço  concedido  [para 
rascunho] segue os padrões encontrados em concursos e vestibulares;

1.2.2  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua (NCL); também não 
basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso comum. Ao produzir [o 
texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de idéias/argumentos que forem 
expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de intertextualidades, apresentar 
um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é bastante exígua. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados para as observações acima, a 
Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota atribuída,
 

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1014/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                         1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 15ª RPM – MG-13.423.904 
WELTON DA CRUZ PENA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na apresentação do recurso, o candidato solicita revisão de 
pontos  retirados  nos  quesitos  relacionados  ao  conteúdo.  O candidato  faz  uma explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica, 
objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1017/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

                                         1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 15ª RPM – MG-10.925.022 
THIAGO NUNES CHAVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  aos  erros  ortográficos,  a  justificativa  apresentada 
pelo candidato foi analisada pela comissão que decidiu deferir o pedido, pois a transcrição do 
tema da redação foi fiel a do edital;

1.2.2 quanto aos erros de pontuação, a justificativa apresentada 
pelo candidato apresenta elementos coerentes, mas não totalmente acertados. O responsável 
pela correção utilizou além dos recursos gramaticais, usou também elementos de estilística, de 
ritmo, sonoridade dentro de um entendimento mais amplo para analisar o texto. Sendo assim, 
a comissão decidiu indeferir o pedido;

1.2.3 quanto aos erros de morfossintaxe, com relação ao pleito na 
linha 3, a comissão decidiu deferir o pedido (depois de uma análise longa, pois a construção 
do período estava muito truncada). Dessa forma, o ponto perdido nesse item será revertido 
para o candidato,

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 
59 (cinquenta e nove)  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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº      1018/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

                                     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  15ª  RPM  – 
MG-14.899.336 ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo 
por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 na linha do Tema o candidato argumenta a respeito da 
perda de um ponto no quesito Pontuação. Não foi verificada qualquer incorreção na 
linha, pelo que o ponto deverá ser revertido ao candidato;

1.2.2 na linha do Título foi retirado um ponto pela ausência 
de uma vírgula, porém não há irregularidade quanto a esse aspecto. O ponto deverá 
ser revertido ao candidato;

1.2.3 na linha 14 o candidato teve três pontos cortados em 
quesitos diferentes. A palavra  “como” está rasurada, o que impede e/ou dificulta a 
leitura, bem como o entendimento do termo, o que justifica a perda do ponto no 
quesito  Ortografia.  Na  mencionada linha  não  foi  detectado  nenhum outro  tipo  de 
incorreção. Dois pontos deverão ser revertidos ao candidato;

1.2.4 na linha 22 houve o corte de dois pontos, um pelo 
quesito Ortografia e outro por Morfo-Sintaxe. O ponto retirado pelo quesito Ortografia 
foi marcado pela possibilidade do sinal de “til” estar levemente rasurado, contudo não 
chega  a  comprometer,  em  hipótese  alguma,  a  grafia  correta  da  palavra  e/ou  o 
entendimento do termo. O corte assinalado pelo quesito Morfo-Sintaxe inexiste, não 
havendo marcação, no corpo do texto, a respeito do que poderia estar inadequado. 
Dois pontos deverão ser revertidos ao candidato na referida linha;

1.2.5  com  relação  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação  subjetiva  a  respeito  do  que  considera,  ou  acha,  que  seja  correto.  O 
candidato não especifica, objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem 
como não indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,



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 54 (cinquenta e quatro)  para 60 (sessenta) 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1019/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

                                     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 15ª – MG-12.419.147 
JOSÉ   NILSON  RODRIGUES  MAIA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1  quanto  aos  erros  de  pontuação,  a  justificativa 
apresentada pelo candidato não procede, pois ele não atendeu (copiou) o enunciado 
proposto pela redação que trazia o tema entre aspas e os dois pontos, (instruções 
para prova II – Redação; item dois do edital),  visto que tratava-se de uma mera 
transcrição, não cabendo nenhum tipo de alteração no critério de correção. Sendo 
assim a comissão indeferiu totalmente o pedido desse item;

1.2.2 com relação ao pleito na linha 2, a comissão decidiu 
indeferir o pedido por não visualizar o acento sugerido pelo candidato;

1.2.3 com relação ao pleito na linha 18, a comissão analisou 
e decidiu deferir o pedido do candidato, pois o texto do autor (CEGALLA. 2008: 429) 
permite a interpretação do não uso da vírgula;

1.2.4  quanto  aos  erros  ortográficos,  analisando  a 
justificativa do candidato, relativa às linhas 13, 14, 15, a comissão decidiu indeferir o 
pedido do candidato, entendendo que nas palavras em que foram marcadas e tirados 
os pontos, essas referidas grafias estavam ilegíveis,

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 59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) 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,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1020/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                         1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 15ª RPM – MG-17.004.889 
DIEGO ALVES DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  o  candidato  faz  uma  explanação 
subjetiva  a  respeito  do  que  considera,  ou  acha,  que  seja  o  correto,  indicando  fontes  de 
consulta sem vinculação com o certame. O candidato não apresentou pontos objetivos ou que 
estejam tecnicamente corrigidos incorretamente. A nota atribuída ao quesito conteúdo condiz 
com o texto apresentado pelo candidato, 

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº       1021/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

                                     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  15ª  RPM  – 
MG-12.269.020 JOSÉ WILKER PEREIRA BATISTA interpôs recurso administrativo 
por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 na linha do Tema o candidato argumenta a respeito da 
perda de um ponto no quesito Pontuação. Não foi verificada qualquer incorreção na 
linha, pelo que o ponto deverá ser revertido ao candidato;

1.2.2  na  linha  8  o  candidato  teve  retirado  um ponto  no 
quesito  Morfo-Sintaxe,  contudo  não  há  marcação  de  irregularidade,  por  parte  do 
corretor, na mencionada linha. O ponto deverá ser revertido ao candidato;

1.2.3 na linha 9 o candidato argumenta a perda de um ponto 
no  quesito  Morfo-Sintaxe.  A  palavra  “contribuirão”  está  ligada  de  forma  lógica, 
sintática e semântica com a expressão “intensas mudanças”,  devendo o ponto ser 
revertido ao candidato;

1.2.4 na linha 16 o candidato argumenta a respeito da perda 
de dois pontos no quesito Ortografia. Pode-se observar a rasura nas duas palavras, o 
que compromete a leitura e o bom entendimento dos termos, o que justifica o corte 
dos pontos. O zelo com o texto é de responsabilidade do candidato, uma vez que 
rabiscos, rasuras ou outras demonstrações de falta de cuidado com a redação podem 
comprometer a leitura por parte daqueles que vão corrigi-la;

1.2.5 na linha 17 o candidato reivindica um ponto perdido 
por problemas relacionados à vírgula e argumenta que no período em questão não 
poderia ser usada a vírgula, porém foi exatamente por ter usado a vírgula que o ponto 
foi cortado. Permanece o corte do ponto;



1.2.6  na  linha  20  o  candidato  perdeu  quatro  pontos  em 
quesitos  diferentes.  Dois  pontos  foram  perdidos  em Ortografia,  um  por  grafar  a 
palavra  “individuais” de  maneira  incorreta  e  outro  por  rasurar  e  colocar  acento 
circunflexo na palavra “são”. Um terceiro ponto foi retirado por uso indevido de vírgula 
entre as palavras “individuais”  e “são”. Em relação ao quarto ponto perdido, não há 
marcação que pudesse justificar tal  perda.  Este ponto deverá ser revertido ao 
candidato;

1.2.7 na linha 21 houve o corte de dois pontos em quesitos 
diferentes. O ponto perdido no quesito Pontuação se justifica pelo uso inadequado da 
vírgula  após  a  palavra  “pois”,  porém  o  ponto  perdido  em  Morfo-Sintaxe  não  se 
justifica pela ausência de marcação, por parte do corretor, a respeito do que estaria 
inadequado. O ponto deverá ser revertido ao candidato;

1.2.8  com  relação  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação  subjetiva  a  respeito  do  que  considera,  ou  acha,  que  seja  correto.  O 
candidato não especifica, objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem 
como não indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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 52 (cinquenta e dois)  para 57 (cinquenta 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,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº       1022/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

                                    1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  15ª  RPM  – 
MG-10.034.178 RENATO OLIVEIRA DUARTE  interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 na linha 2 o candidato reivindica a perda de um ponto 
no  quesito  Pontuação  pela  ausência  de  uma  vírgula  após  o  termo  “o  policial”. 
Observa-se que há um período que deveria estar intercalado, entre vírgulas, após o 
termo  “o  policial” que  é  identificado  como  “que  antes  era  visto  como  a  última 
alternativa para se resolver um problema”. Neste caso temos uma oração subordinada 
explicativa,  por  isso  a  obrigatoriedade  das  vírgulas,  pois  como  ensina  CEGALLA 
(2008):  “As  explicativas  são  isoladas  por  pausas,  que  na  escrita  se  indicam por  
vírgulas (...) explicam ou esclarecem, à maneira de aposto, o termo antecedente”. 
Permanece a perda dos pontos;

1.2.2 na linha 4 o candidato argumenta a respeito da perda 
de um ponto  pelo  uso  inadequado de uma vírgula.  Tal  uso é  caracterizado como 
opcional, sendo o ponto revertido ao candidato;

1.2.3 na linha 11 o candidato teve retirado um ponto pela 
ausência de uma vírgula no período, contudo tal uso não se justifica. O ponto deverá 
ser revertido ao candidato;

1.2.4 na linha 12 o candidato argumenta a perda de um 
ponto no quesito Morfo-Sintaxe. O termo desenvolvido pelo candidato e marcado pelo 
corretor está solto,  sem estreita ligação com os sintagmas anteriores, está dúbio, 
falta-lhe coesão e certa coerência. Permanece a perda do ponto;

1.2.5  na linha  18 o  candidato  reivindica  a  perda de  dois 
pontos pela ausência de vírgulas. Na referida situação, tais usos caracterizam-se como 
opcionais. Os dois pontos devem ser revertidos ao candidato;



1.2.6 na linha 20 o candidato reivindica um ponto perdido 
por  erro  ortográfico  idêntico  ao  que  já  havia  sido  assinalado na  linha anterior.  A 
caracterização de erro ortográfico idêntico deve ocorrer em palavras idênticas.  No 
caso em lide, as palavras são distintas, o que justifica a perda dos pontos;

1.2.7  com  relação  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação  subjetiva  a  respeito  do  que  considera,  ou  acha,  que  seja  correto.  O 
candidato não especifica, objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem 
como não indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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 48 (quarenta e oito)  para 52 (cinquenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1023/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

                                     1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  15ª  RPM  – 
MG-10.716.735 DOUGLAS SOARES DOS REIS interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 na linha 3 o candidato reivindica a perda de um ponto 
no quesito Morfo-Sintaxe por uso indevido do pronome “onde”. No caso em lide o uso 
faz referência a lugar, o que justifica sua utilização. O ponto deve ser revertido ao 
candidato;

1.2.2 na linha 8 o candidato alega ter perdido um ponto em 
Ortografia, porém na referida linha não há qualquer corte de pontos;

1.2.3  na  linha  15  o  candidato  argumenta  não  haver  a 
necessidade da vírgula antes da conjunção “pois”, porém CEGALLA (2008) nos fornece 
explicações  e  exemplos  da  obrigatoriedade  de  tal  uso:  “explicativas  exprimem 
explicação, motivo, razão (...) – O cavalo estava cansado, pois arfava muito. (...) - 
Decerto  alguém o  agrediu,  pois  o  nariz  dele  sangra.  (...)  Note-se  que há  pausa 
(vírgula, na escrita) entre a oração explicativa e a precedente e que está é, muitas 
vezes, imperativa (...)”. Permanece a perda do ponto;

1.2.4 na linha 21 o candidato argumenta a perda de um 
ponto no quesito Pontuação pela ausência de vírgula. Na referida situação, tal uso é 
opcional. O ponto deve ser revertido ao candidato;

1.2.5  com  relação  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação  subjetiva  a  respeito  do  que  considera,  ou  acha,  que  seja  correto.  O 
candidato não especifica, objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem 
como não indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,



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 51 (cinquenta e um)  para 53 (cinquenta 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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1024/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 15ª RPM – MG-12.914.042 
JÚLIO CÉSAR ALVES DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

 1.2 quanto ao erros de pontuação, a justificativa apresentada pelo 
candidato relativa ao tema  e nas linhas 8, 7, 12 e 17 foi analisada pela comissão que decidiu 
deferir parcialmente o pedido;

1.2.1 não procede o questionamento em relação ao ponto retirado 
no tema, pois o candidato não copiou o enunciado proposto na instrução da prova de redação 
que trazia entre aspas, tratava-se de uma mera transcrição, não cabendo nenhum tipo de 
alteração no critério de correção; 

1.2.2 nas linhas 8 e 7 procedem os pedidos solicitados, pois estão 
embasados na bibliografia exigida. Nessas linhas o candidato terá  2 pontos revertidos em 
seu favor; 

1.2.3 na linha 12 a referência sobre a pontuação não procede, o 
candidato  fez  uma  enumeração  e  não  a  marcou  por  vírgula,  na  ausência  desse  sinal  de 
pontuação se fazia necessário usar uma conjunção aditiva “e”; 

1.2.4 na linha 17 o erro apontado no item de pontuação se refere 
a  divisão  silábica,  mais  especificadamente  na  translineação  silábica  da  palavra  educador 
(CEGALLA. 2008; 37 e 38);

1.3 quanto aos erros de morfossintaxe, a justificativa apresentada 
pelo  candidato nas linhas 4, 12,  17 e 20,  foi  analisada pela  comissão que decidiu deferir 
parcialmente o pedido, pois na linha 4 existe erro de morfossintaxe, concordância verbal (os 
princípios era); 

1.3.1 na linha 12 existe também erro de morfossintaxe, o período 
apresenta repetição, sentido obscuro; 

1.3.2  na  linha  17  o  enunciado  apresenta  erro  de  concordância 
nominal (a polícia como um grande educador);

1.3.3 na linha 20 a solicitação procede, pois está em consonância 
com a bibliografia recomendada. Nessa linha 1 ponto será revertido para o candidato;

1.4 quanto aos erros de ortografia, com relação ao pleiteado na 



linha 20, a comissão deferiu o pedido por entender que a marcação do erro de ortografia não 
ficou muito claro, sendo assim, 1 ponto será revertido em favor do candidato;

1.5 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao tema proposto;  2.  Argumentação coerente  das  idéias  e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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 
51 (cinquenta e um)  para 55 (cinquenta 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,   10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1031 /09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM–MG–11.783.991 
BENEDITO VEIRA DIAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 o candidato deixou de observar o previsto no subitens 8.2 e 
8.2.1 do edital que regula o certame, in verbis: “8.2 Os recursos deverão ser dirigidos 
ao DRH, exceto para o previsto no subitem 8.2.2, sendo que, contra as 1ª e 5ª fases 
deverão ser protocolados no CRS, e contra as 2ª, 3ª e 4ª fases protocolados na sede  
da  RPM  que  o  candidato  concorre  à  vaga;  e  8.2.1  os  recursos  deverão  ser 
protocolados pessoalmente pelo candidato ou seu procurador, legalmente  nomeado, 
com firma reconhecida, anexando cópia da identidade do procurador e do candidato,  
dentro do prazo previsto no item 8.1 e nos locais determinados no item 8.2, não se  
admitindo qualquer outra forma de encaminhamento.”;

1.3  o  candidato  encaminhou seu recurso  via  CORREIOS em 
desacordo com o edital;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 960/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

3CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG-10.057.425 
HEBERT LEONARDO DO NASCIMENTO  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 05 e 06, o acento não está muito legível, somente 
sendo observado longamente é possível vê-lo palidamente, a comissão decidiu deferir o pedido 
do candidato, considerando a seu favor 2 pontos;

1.2.2 na linha 19, existe um erro na palavra infância que não está 
acentuada; na linha 17, existe erro na palavra importância que não está acentuada; nas linhas 
25, 27, 28 e 30 houve a identificação dos erros de pontuação, mas não houve desconto de 
pontos no quesito; na linha 22, a palavra também não está acentuada; nas linhas 17 e 21, os 
verbos estão grafados indevidamente seje e sejem, o correto é seja e sejam – verbo ser no 
modo subjuntivo. Após a análise, o pedido do candidato foi indeferido;

1.2.3 nas linhas 18 e 19, as alegações não procedem;

1.2.4 o conteúdo exige a observação dos seguintes itens: 1. 
Pertinência  ao  tema  proposto;  2.  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada de 
parágrafos e 5.  Propriedade vocabular.  A soma desses elementos,  analisados pelo 
responsável pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista 
José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto 
deve ser construído a partir  das idéias de seu tempo e das concepções,  crenças, 
valores e acontecimentos da sociedade no qual se insere o que pressupõe condições 
favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir 
que  a  simples  justaposição  de  frases  corretas,  uma após a  outra,  não garante  a 
construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção da 
nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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 60 (sessenta) 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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 961 /09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM –  MG–13.149.157 
LUCAS BRAGA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 2, 4 e 8, a utilização do til nas palavras, deveria ter 
sido exatamente em cima da letra a; o erro ortográfico, para ter sido computado uma única 
vez, deveria ser o mesmo erro na mesma palavra;

1.2.2 na linha 11, o gerúndio constituiu uma oração subordinada de 
caráter adverbial e, de certo modo, também possuiu uma função adjetiva. Para ter emprego 
claro, o gerúndio deveria estar o mais perto possível do sujeito ao qual se refere. O que não 
ocorreu na redação analisada;

1.2.3 nas linhas 8 e 16, foi descontado duas vezes o mesmo erro 
ortográfico, mesma palavra, devendo ser revertido um ponto;

1.2.4  na  linha  22,  a  alegação do candidato  procede,  devendo ser 
revertido um ponto para o candidato;

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 59 
(cinquenta e nove) 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 962 /09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 12.585.109 
VANDERLUCIO MONTEIRO DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  1,  ao  especificar  que  é  Polícia  Militar  é  necessário 
utilizar-se maiúscula, também foi descontado ponto na utilização da vírgula e não na falta da 
vírgula;

1.2.2 nas linhas 3 e  22, para valorizar a escrita, a organização e a 
grafia, não é válido nem um tipo de rasura, seja ela de que forma for;

1.2.3  na  linha  24,  quando  o  “e”  é  um elemento  de  adição,  uma 
conjunção entre dois sintagmas ou duas orações é um erro colocar vírgula antes ou depois,

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  963/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e II, número 34 do 
artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), 
nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, 
que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das 
Regiões  de  Polícia  Militar  (RPM),  lotadas  no  interior  do  Estado  (CTSP/2010  –  INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 11.573.143 
RODRIGO DUARTE F. RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linha 1 e 2, no primeiro contato com a redação surge algo 
que  torna  importante  o  nosso  ato  de  escrever  que  se  mantém  na  forma  de  passar  a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados  em que  nosso  pensamento  seja  bem compreensível  com lógica  e  clareza;  a 
reescrita do título os espaços deixados, demonstrou falta de atenção do candidato, uma vez 
que já havia sido colocado o título;

1.2.2  nas  linhas  3,  6,  11,  12  e  13,  o  hífen ao ser  utilizado  para 
separar sílabas, deve ser colocado ao lado da palavra e não abaixo;

1.2.3 nas linhas 4, 6, 12 e 23, o cedilha não pode ficar tão distante 
do C, como no caso das palavras citadas pelo candidato;

1.2.4 quanto ao conteúdo, para que um texto fique claro e objetivo o 
mesmo precisa realçar pontos, para que sua estética seja vista de maneira plausível. E fazendo 
parte desta estética, estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, 
entre eles, a coesão e a coerência, sendo mantida a pontuação do candidato,

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM



DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  964 /09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado (CTSP/2010 – INTERIOR),  publicado no “Minas  Gerais”  nº 079,  de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 11.337.617 
DENY MÁRCIO DOS REIS  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  todos  os  erros  ortográficos,  pontuação e  morfo-sintáticos 
estão grifados na redação, não tendo justificativa o argumento do recorrente;

1.2.2 no quesito conteúdo,  no primeiro contato com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível  com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, 
para que sua estética seja vista de maneira plausível.  E fazendo parte desta estética, 
estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, entre eles, a 
coesão e a coerência, sendo mantida a pontuação,

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 965/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado (CTSP/2010 – INTERIOR),  publicado no “Minas  Gerais”  nº 079,  de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 11.817.014 
GERALDO ALVES DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no quesito conteúdo,  no primeiro contato com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível  com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, 
para que sua estética seja vista de maneira plausível.  E fazendo parte desta estética, 
estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, entre eles, a 
coesão e a coerência, sendo mantida a pontuação,

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 966 /09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado (CTSP/2010 – INTERIOR),  publicado no “Minas  Gerais”  nº 079,  de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 13.236.286 
PAULO ANTÔNIO MATOS BARROS  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no quesito conteúdo,  no primeiro contato com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível  com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, 
para que sua estética seja vista de maneira plausível.  E fazendo parte desta estética, 
estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, entre eles, a 
coesão e a coerência, sendo mantida a pontuação,

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,  10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  967/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e II, número 34 do 
artigo  10,  incisos  3  e  5  do  artigo26,  aprovado  pelo  decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 
(R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 
05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas 
às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 
– INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 13.163.106 
WARLEY DOS SANTOS SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  o  erro  ortográfico  idêntico  na  mesma  palavra,  será 
computado só uma vez. Todas são palavras diferentes;

1.2.2 no quesito conteúdo,  no primeiro contato com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível  com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, 
para que sua estética seja vista de maneira plausível.  E fazendo parte desta estética, 
estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, entre eles, a 
coesão e a coerência. A comissão mantém a nota,

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 968/09 – DRH/CRS 

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM –  MG–13.691.477 
CARLOS HENRIQUE MENDES GOMES  interpôs recurso administrativo  por  não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

      1.2.1 quanto aos erros ortográficos, analisando a justificativa e a 
solicitação do candidato constantes nas linhas 7, 10, 15, 16, e 17, foi deferido parcialmente o 
pedido, sendo que nas linhas 7, 10 e 16, as palavras “escola”, “sejam” e “crimes”, depois de 
analisadas longamente, puderam ser consideradas corretas; já as palavras mineira, segurança 
e jovem não estão grafadas com clareza, devendo ser revertidos 3 pontos ao candidato,

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 
(cinqüenta 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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  969/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM  –  MG–8.102.405 
WEBERTY DENNER DA SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 1, o pedido relacionado a morfo-sintaxe foi correto;

1.2.2 quanto ao conteúdo, no primeiro contato com a redação surge 
algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para que um 
texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, para que sua estética seja vista de 
maneira plausível.  E  fazendo parte desta estética,  estão uma infinidade de elementos que 
participam  da  construção  textual,  ente  eles,  a  coesão  e  a  coerência,  sendo  mantida  a 
pontuação,

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 59 
(cinquenta e nove) para 60(sessenta) 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 970/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM –  MG–13.948.282 
DOUGLAS PIRES CAMILO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 1 e 2, com relação a concordância, o candidato teve 
razão;
     

1.2.2 nas linhas 4, 5, 9, e 24, apesar de parecer simples, o uso da 
vírgula é um elemento da escrita em que muitos tropeçam. E uma vírgula mal colocada, ou a 
falta dela, pode prejudicar completamente a clareza de um texto. Os pontos destacados pelo 
candidato relacionado a vírgula não procedem, estando correta a correção,

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 60(sessenta) 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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 971/09 – DRH/CRS

 
O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado (CTSP/2010 – INTERIOR),  publicado no “Minas  Gerais”  nº 079,  de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 12.166.466 
JOÃO AFONSO SANTOS JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 quanto ao título, na página 64 da obra indicada, diz assim: 
“Escrevem-se  com letra  inicial  maiúscula:  A  primeira  palavra  de  período  ou  citação.” 
Apenas a primeira palavra;

1.2.2 na linha 9 existiram dois erros de ortografia, como marcado 
pela correção. O til deve estar a cima da letra a, escreve-se defasada;

1.2.3 na linha 3, não existiu marcação pelo corretor, 

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 972 /09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 15.164.827 
RONAN HUGO DE OLIVEIRA MIRANDA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  3,  rasuras  não  são  computadas  como  erros 
ortográficos;

1.2.2 na linha 4, não foi encontrado o erro dito na justificativa;

1.2.3 na linha 10, não houve surpessão de 2 pontos;

1.2.4 na linha 16, o erro da palavra país foi computado uma única 
vez. A palavra está apenas grifada;

1.2.5 no quesito conteúdo, no primeiro contato com a redação surge 
algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, para que sua estética seja 
vista de maneira plausível. E fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos 
que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência, sendo mantida a 
pontuação,

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 973/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado (CTSP/2010 – INTERIOR),  publicado no “Minas  Gerais”  nº 079,  de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 14.431.437 
EDUARDO TEODORO GOMES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no quesito conteúdo,  no primeiro contato com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível  com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, 
para que sua estética seja vista de maneira plausível.  E fazendo parte desta estética, 
estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, entre eles, a 
coesão e a coerência, sendo mantida a pontuação do candidato,

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,  10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  974/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado (CTSP/2010 – INTERIOR),  publicado no “Minas  Gerais”  nº 079,  de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 12.812.376 
ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA DE SOUSA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 15, a grafia da palavra um está incorreta e, como 
dito na justificativa do candidato, é importante seguir um padrão, uma normal e culta da 
grafia de toda a palavra;

1.2.2 no quesito conteúdo,  no primeiro contato com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível  com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, 
para que sua estética seja vista de maneira plausível.  E fazendo parte desta estética, 
estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, entre eles, a 
coesão e a coerência, devendo a nota ser mantida,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 975/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM  –  MG  – 
12.256.158 VINÍCIUS PINTO DA SILVA  interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1 na linha 1, a alegação não foi acatada, pois a letra b, da 
palavra  brasileira,  conforme  admite  o  próprio  candidato,  ficou  descaracterizada, 
caracterizando  um  desvio  quanto  à  ortografia;  a  suposta  palavra  dia  ficou 
descaracterizada, ininteligível; deveria ter existido 2 (dois) assinalamentos na referida 
linha;

1.2.2 na linha 2, a alegação não foi acatada, pois a letra s, de 
país, foi substituída por um r; o assinalamento em pontuação deveu-se à falta de 
vírgula após a palavra polícia e a apenação em morfo-sintaxe foi em virtude de a 
palavra mesmo, que se refere à polícia, ter ficado no masculino;

1.2.3 nas linhas 6, 7 e 17, as alegações não foram acatadas. 
Nas palavras nação, educação e não, o til foi colocado acima da letra o, e não da a. 
Não houve um mínimo desalinhamento,  conforme afirma o candidato;

1.2.4 no quesito conteúdo, para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da 
Língua (NCL); também não basta abordar  o tema de forma periférica,  superficial, 
próxima  ao  senso  comum.  Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um 
adequado entrelaçamento de ideias/argumentos que forem expostos.  É primordial, 
além de obedecer  a NCL,  fazer  uso de intertextualidades,  apresentar  um domínio 
vocabular  bem  acima  da  linguagem  grupal,  que  é  bastante  exígua.  Esses  itens, 
acrescidos  de outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o 
esperado nível de qualidade e de sustentabilidade, sendo mantida a pontuação,
  



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,10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  976 /09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado (CTSP/2010 – INTERIOR),  publicado no “Minas  Gerais”  nº 079,  de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 15.003.565 
THIAGO AMORIM MANINI interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no título, nas linhas 3 e 16, a grafia da palavra “influência” 
possui 3 tipos de erros diferentes: falta da letra L e do pingo no I em uma das palavras e 
falta de acento;

1.2.2 no quesito conteúdo,  no primeiro contato com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível  com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, 
para que sua estética seja vista de maneira plausível.  E fazendo parte desta estética, 
estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, entre eles, a 
coesão e a coerência, sendo mantida a nota do candidato,

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 977/09 – DRH/CRS 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

 1 CONSIDERANDO QUE:

 1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM  –  MG–
10.294.335  JOÃO  JOSÉ  DE  OLIVEIRA  ANETH  FILHO  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

 1.2  quanto  aos  erros  de  pontuação,  na  linha  1,  não 
procederam o pedido  e  a  justificativa,  pois  o  candidato   usou a vírgula antes  do 
adjunto adverbial e não a usou depois, ele teria que manter o uso do paralelismo, ou 
seja, usar a vírgula antes e depois do adjunto ou não usá-la;

                                    1.3 na linha 8, a comissão decidiu favoravelmente ao pedido, 
lembrando que o período construído pelo candidato apresentou vício de linguagem, 
isto é, má colocação das palavras; emaranhado de frases. O período em si não teve 
uma boa qualidade e harmonia, sendo revertido somente um ponto ao candidato;

1.4  quanto  aos  erros  de  morfossintaxe,  a  justificativa 
apresentada pelo candidato nas linhas 3, 12, 19 e 20, foi analisada pela comissão que 
decidiu deferir parcialmente o pedido;

                                    1.5 na linha 3, o responsável pela correção não identificou o 
erro  de morfossintaxe,  por  ele  estar  ao  longo do período.  O enunciado está  com 
sentido obscuro,  contém um emaranhado de frases e má colocação das palavras. 
Lembrando  que  uma  boa  qualidade  na  linguagem  escrita  é  primordial  clareza, 
equilíbrio e harmonia;

                        
1.6 na linha 12, houve um engano por parte do corretor ao 

apontar o erro de morfossintaxe, sendo revertido um ponto ao candidato;
                                      
                                     1.7 na linha 19, o candidato usou o “se” de forma adequada, 
sendo revertido um ponto ao candidato;
                 
                                   1.8 na linha 20, existiu um erro de concordância verbal, o que 
aconteceu foi a indicação na linha errada, o erro consta na linha 21 (...têm êxito), 



portanto não procedeu o pedido. Quanto ao item 4.1.7, não procedeu o pedido, uma 
vez que as alterações já foram executadas;

1.9 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da redação 
exige  a  observação  dos  seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao  tema  proposto;  2. 
Argumentação  coerente  das   idéias  e  informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de 
articuladores; 4. Organização adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A 
soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, gera uma nota 
justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado pelo  candidato.  Vale  ressaltar  que,  em 
consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza do texto 
não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias de 
seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual 
se insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal 
linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma  após  a  outra,  não  garante  a  construção  adequada  de  um  texto.  Assim,  a 
comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, 
indeferindo totalmente seu pleito,

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 51 (cinqüenta e um) para 54 (cinqüenta 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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 978/09 – DRH/CRS 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM  –  MG–
11.814.261 HUMBERTO HENRIQUE SILVA interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

 1.2.1 na linha do Tema o candidato reivindicou um ponto que 
lhe  foi  retirado  pela  ausência  da  transcrição  do  Tema.  A  não  colocação  do  Tema 
configura incorreção,  pois  o Tema é fornecido a todos com a orientação que seja 
escrito  no  campo  apropriado.  O  descumprimento  desta  determinação  enseja  ao 
candidato a perda de um ponto em Morfo-Sintaxe;

1.2.2 nas linhas 2 e 3, o candidato argumentou a respeito da 
perda de dois pontos no quesito Morfo-Sintaxe, indicando não haver problemas com a 
regência  dos  verbos  “orientar”  e  “ensinar”,  contudo  estas  palavras  não  foram 
assinaladas pelo corretor e o problema não estava nelas. A marcação, bem como a 
conseqüente perda dos pontos, ocorreu na colocação da preposição “de”, que está 
sobrando no período e não deveria ter sido grafada pelo candidato. A perda do outro 
ponto ocorreu quando o candidato repetiu a palavra “sociedade” dentro do período, o 
que prejudicou o entendimento e comprometeu todo o parágrafo;

1.2.3 na linha 13 houve a perda de um ponto no quesito Morfo-
Sintaxe, porém na referida linha não ocorreu marcação assinalada pelo corretor e/ou 
qualquer indicativo de problema que pudesse justificar a retirada do ponto, devendo 
ser revertido ao candidato;

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 59 (cinqüenta e nove) para 60 (sessenta) 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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 979/09 – DRH/CRS 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM  –  MG–
11.597.627 MICHEL  TIAGO DA SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

     1.2.1 quanto aos erros ortográficos, analisando a justificativa 
relativa as linhas 2 (formação e cidadãos), 3 (opinião), 6 (educação), 16 (ligação) e 
24 (função) foi deferido o pedido do candidato, devendo ser revertidos oito pontos ao 
candidato; 

1.2.2  com relação  a  justificativa  relativa  a  linha 9,  um dos 
pontos descontados foi relativo à rasuras; na linha 10, na palavra estão, o til não está 
sobreposto a vogal “a”; na linha 18 na palavra instituição, o til está bem distante da 
vogal “a” invadindo o espaço acima; na linha 20, na palavra são, além do til, está bem 
distante da suposta vogal e a palavra em si está ilegível, sendo mantida a pontuação;

    1.2.3 com relação ao pleiteado nas linhas 1, 4 e 12, a comissão 
decidiu deferir parcialmente o pedido, sendo que nas linhas 1 e 12, com muito esforço 
e uma longa análise observou-se com maior clareza as palavras que estavam meio 
rasuradas e mal escritas; já na linha 4, além da ilegibilidade da  palavra marcada, 
ainda existiu uma rasura grosseira, tendo direito a dois pontos nesse pleito;

  1.2.4  quanto  aos  erros  de  morfossintaxe,  analisando  a 
justificativa do candidato, relativa às linhas 14 e 18 da redação, esta comissão decidiu 
deferir a argumentação apresentada, reconsiderando os pontos perdidos nesse item, 
devendo ser revertidos 2 pontos ao candidato,

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 48 (quarenta e oito) para 60 (sessenta) 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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 980/09 – DRH/CRS 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM  –  MG–
13.396.620 DIEGO CARVALHO HORATO COELHO interpôs recurso administrativo 
por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

      1.2.1 quanto aos erros ortográficos, analisando a justificativa 
do  candidato,  referente  ao  título  e  ao  tema,  essa  comissão  decidiu  deferir 
parcialmente  o  seu  pedido,  sendo  que  no  tema  ocorreu  somente  uma  mera 
transcrição do edital  (no item 2 da instrução da prova de redação), isto posto, a 
solicitação foi deferida, devendo ser revertido um ponto ao candidato; já no título, o 
uso da letra maiúscula após os dois pontos fere o conceito apresentado na bibliografia 
exigida: (CEGALLA- 2008.66); portanto o ponto relativo ao título foi indeferido;

     1.2.2 quanto aos erros de pontuação, sobre a alegação do uso 
da vírgula na linha 7, a comissão decidiu deferir a argumentação do candidato, visto 
que na página 429, CEGALLA: 2008, o texto nos faz interpretar que a vírgula pode ou 
não  ser  usada  em  adjuntos  adverbiais  breves,  sendo  revertidos  dois  pontos  ao 
candidato;

1.2.3  quanto  aos  erros  de  morfossintaxe,  com  relação  ao 
pleiteado na linha 19, a comissão avaliou e decidiu deferir a solicitação, embasado no 
texto sobre o emprego da vírgula, página 429 (CEGALLA.2008), sendo revertido um 
ponto ao candidato,

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 (cinqüenta e sete) 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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 981 /09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM –  MG–15.145.485 
LEANDRO FERREIRA DA FONSECA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  nas  linhas  11  e  12,  a  alegação  foi  acatada,  devendo  ser 
acrescido um ponto para o candidato;

1.2.2 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao tema proposto;  2.  Argumentação coerente  das  idéias  e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decidiu pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, sendo indeferido totalmente o seu pleito,

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 59 
(cinquenta e nove) para 60 (sessenta) 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  982/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 14.303.556 
VINÍCIUS HENRIQUE SILVÉRIO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os 
aspectos.  O  candidato  apresentou  desenvolvimento  quase  vazio  do  tema,  limitou-se  à 
reprodução  de  lugares  comuns,  evidenciando  desinformação  e  pouca  capacidade 
argumentativa. Verificou-se também a presença de idéias superficiais  e fragmentadas, que 
prejudicaram  a  identificação  de  um  ponto  de  vista.  O  ato  de  dissertar  pressupõe 
amadurecimento,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade de análise e síntese, além do domínio da expressão verbal. O texto avaliado não 
apresentou  essas  características:  foi  circular,  tautológico,  confuso,  mal  estruturado  e 
autorreferenciado, o que justificou a valoração que lhe foi atribuída,

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  983/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 11.372.870 
ERIK FERNANDO DA COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 10, 15, 16, 18, 21 e 25,  a correção foi procedida em 
consonância com a  teoria gramatical vigente, não restando retificações a serem feitas;

1.2.2  no  quesito  conteúdo,  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os 
aspectos.  O  O  candidato  apresentou  desenvolvimento  superficial  ao  tema,  limitou-se  à 
reprodução  de  lugares  comuns,  evidenciando  desinformação  e  pouca  capacidade 
argumentativa. Verifica-se a presença de idéias superficiais e fragmentadas, que prejudicam a 
identificação de um ponto de vista. O ato de dissertar pressupõe amadurecimento, pendor para 
a reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio da expressão verbal. O texto avaliado não apresentou essas características: é circular, 
tautológico, confuso, mal estruturado e autorreferenciado, o que justifica a valoração que lhe 
foi  atribuída.  A  paragrafação  é  aleatória,  desprovida  de  elementos  de  ancoragem que  se 
prestem a conferir coesão ao texto. O conjunto lexical empregado é limitado e, algumas vezes, 
inadequado.  O  candidato  manifestou  pouco  conhecimento  do  emprego  de  articuladores 
textuais,  porquanto  seu  texto  apresenta-se  cheio  de  rupturas  sintáticas  promovidas  pela 
inabilidade de articular as idéias por meio dos competentes recursos linguísticos,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 984/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 13.539.229 
ALISSON GIMES PINTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no quesito  gramatical,  as alegações do candidato não foram 
acatadas, devendo a nota ser mantida;

1.2.2  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir [o texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de ideias/
argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de  obedecer  a  NCL,  fazer  uso  de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade,  sendo  mantida  a 
pontuação;
 

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 985/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM  –  MG  – 
13.676.159 MAICON FRANCIS DE PAIVA interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1  na  linha  do  tema,  não  há  erro  de  pontuação,  sendo 
revertido um ponto para o candidato;

1.2.2 na linha 1,  segundo a gramática indicada no edital,  o 
adjunto adverbial deslocado, quando breve, pode dispensar a vírgula. O emprego do 
verbo  “sofrer”  no  gerúndio  está  correto.  As  alegações  procedem,  devendo  ser 
revertidos dois pontos para o candidato;

1.2.3 na linha 6, não há erro de pontuação. No caso em tela, 
não é cabível o emprego de vírgula depois da conjunção “que”, sendo revertido um 
ponto para o candidato;

1.2.4 na linha 10, não há erro de morfo-sintaxe, devendo ser 
revertido um ponto;

1.2.5 nas linhas 15, 16 e 21, foram grafadas incorretamente as 
palavras “corações”, “prevenção” e “omissão”, respectivamente. Ao contrário do que 
alega o candidato, o erro ortográfico não é idêntico, uma vez que os vocábulos são 
diferentes. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.6  na  linha  21,  não  se  observa  incorreção  quanto  ao 
emprego do verbo no gerúndio, sendo revertido um ponto para o candidato; 

1.2.7  na  linha  26,  há  dois  erros  morfo-sintáticos,  não  três 
como assinalados pelo corretor, sendo revertido um ponto para o candidato;



1.2.8  quanto  ao  conteúdo,  particularmente  do  quesito 
“pertinência ao tema”, a comissão é de parecer que a nota seja mantida. O candidato 
apresentou desenvolvimento superficial do tema, limitou-se à reprodução de lugares-
comuns, evidenciando desinformação e pouca capacidade argumentativa. Verifica-se a 
presença de ideias estereotipadas e fragmentadas, que prejudicam a identificação de 
um ponto de vista.  O ato de dissertar pressupõe amadurecimento,  pendor para a 
reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, 
além  do  domínio  da  expressão  verbal.  O  texto  avaliado  não  apresenta  essas 
características: é circular, tautológico e autorreferenciado, o que justifica a valoração 
que lhe foi atribuída,

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 50 (cinquenta) para 57 (cinquenta 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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 986/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM –  MG–15.283.418 
SAMUEL CARDOSO FERNANDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 3, a alegação não foi acatada. O Candidato referiu-se à 
Instituição  (como  repressora),  portanto  a  palavra  polícia  deveria  ter  sido  grafada  com 
maiúscula;

1.2.2  nas  linhas  5  e  12,  as  alegações  não  foram  acatadas.  O 
Candidato não foi penalizado pelo uso da palavra polícia. No primeiro caso, foram as palavras 
“Este”, “conseito” e a vírgula colocada indevidamente após a palavra em tela; no segundo 
caso, foi a falta de vírgula após a palavra comunitária;

1.2.3 na linha 12, a alegação foi acatada, devendo-se acrescer 01 
(um) ponto para o candidato;

1.2.4  nas  linhas  13  e  15,  as  alegações  não  foram  acatadas, 
mantendo-se a pontuação;

1.2.5 na linha 19, não há erro ortográfico, devendo ser revertido um 
ponto ao candidato;

1.2.5  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum.  Ao  produzir  um  texto  dissertativo,  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
ideias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade,  sendo  mantida  a 
pontuação, 

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 
48(quarenta e oito) para 50 (cinquenta) 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 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 987 /09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM –  MG–10.488.693 
JAIME COSTA FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 20, as alegações do candidato procedem;

1.2.2 nas linhas 13 e 26, a palavra “também” dentro do contexto 
utilizado, necessita de vírgulas;

1.2.3 na linha 7, o erro computado foi na palavra diferente e na linha 
24 foi na palavra público;

1.2.4 na linha 28, a grafia da palavra está incompreensível;

1.2.5 na linha 29, as alegações do candidato procedem;
 

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 59 
(cinquenta e nove) 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, 10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 988 /09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM  –  MG–
12.870.598 ANDRÉ LUIZ PORTO interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 3, na palavra crianças não foi colocado o cedilha;

1.2.2 nas linhas 10 e 23, ao ultrapassar o limite permitido, é 
necessário a retirada dos pontos;  

1.2.3 na linha 16, está coerente o candidato na justificativa 
relacionada, devendo ser revertido um ponto para o candidato;

1.2.4 não existe marcação na linha 28;

1.2.5 quanto ao conteúdo, no primeiro contato com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar 
pontos,  para que sua estética seja vista de maneira plausível. E fazendo parte desta 
estética, estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, 
entre eles, a coesão e a coerência. O conteúdo do aluno foi revisado, não alterando 
sua nota neste quesito,

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 59 (cinquenta e nove) para 60 (sessenta) 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,  10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 989 /09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

1CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  14ª  RPM – 
MG-14.467.572  PAULO  HENRIQUE  DE  FREITAS  PONCIANO  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  título,  a  justificativa  apresentada  pelo  candidato 
não procede, visto que as palavras não foram contadas por não fazerem parte do 
corpo da redação. Lendo e analisando os itens 8 e 9 do edital do concurso (instruções 
para realização da prova de redação), infere-se que não há nenhum tipo de alteração 
no critério de correção. Por isso mesmo a comissão decidiu indeferir o pleito;
4
1. 1.2.2 na linha 1, a comissão decidiu deferir o pedido depois de uma análise mais 

acurada, entendendo que a concordância “ideológica” foi utilizada pelo candidato. 
A  estrutura  da  oração  está  relacionada  mais  ao  campo  semântico  do  que 
gramatical;

  
1.2.3 na linha 9, analisando a justificativa apresentada pelo 

candidato, a comissão decidiu deferir o pedido por entender que houve um equívoco 
por parte do responsável pela correção;

1.2.4 quanto ao conteúdo, a redação exige a observação dos 
seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao  tema proposto;  2.  Argumentação  coerente  das 
idéias  e  informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização 
adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses  elementos, 
analisados pelo responsável  pela correção, gera uma nota justa e proporcional  ao 
texto apresentado pelo candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria 
do eminente lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza do texto não é um aglomerado de 
frases,  pois  o  texto  deve  ser  construído  a  partir  das  idéias  de  seu  tempo e  das 
concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se insere, o que 
pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal  linha  de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a 



outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela  manutenção  da  nota  atribuída  ao  candidato,  no  item  conteúdo,  indeferindo 
totalmente seu pleito,

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 60 (sessenta) 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,  10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 990 /09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

5CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG-10.772.323 
GLEISON NUNES FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  o  candidato  solicita  revisão  de  toda  a  redação,  mas  não 
especifica  em  quais  pontos  discorda  da  correção,  bem  como  não  aponta  o  que  estaria 
tecnicamente  corrigido  incorretamente.  A  nota  atribuída  à  redação  condiz  com  o  texto 
apresentado pelo candidato. Assim, a comissão é de parecer que a nota seja mantida, uma vez 
que a avaliação foi 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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 991/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

6CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – M-8.318.011 
FERNANDO JOSÉ DE JESUS MIRANDA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

 1.2.1 na linha 20 o candidato argumenta a respeito de um 
ponto  retirado  no  quesito  Ortografia  e  alega  que  a  palavra  “aceitar” foi  grafada 
corretamente.  Constatou-se que o candidato escreveu  “oceitar”  e ainda rasurou a 
letra  “e”,  o que dificultou o entedimento,  a leitura, bem como a interpretação do 
período. Permanece a perda do ponto.

1.2.2 quanto ao conteúdo, o candidato faz uma explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não 
especifica,  objetivamente,  em quais  pontos  discorda  da  correção,  bem como  não 
indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente. 

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,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 992/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

7CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  14ª –  MG-  16.275.046 
FERNANDO MIRANDA ARRAZ  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a justificativa apresentada pelo candidato nas linhas 4 e 25 
foi analisada pela comissão que decidiu deferir o pedido, pois as justificativas estão embasadas 
na gramática proposta pelo edital. Nesse item será revertido 2 pontos para o candidato;

1.2.2 a justificativa apresentada pelo candidato nas linhas 7,18, 
27, 21 e 23 foi analisada pela comissão que decidiu deferir parcialmente o pedido. Sendo que 
na linha 7 a justificativa citada não procede uma vez que o termo citado (em si) não é adjunto 
adverbial e sim uma preposição essencial (CEGALLA. 2008:269) e o corretor optou por marcar 
o erro para que o texto tivesse mais clareza e qualidade; nas linhas 18 e 27 os pedidos 
procedem, pois a justificativa está embasada na gramática do edital; na linha 21 foi totalmente 
indeferido o pedido, pois não existe o apontamento na referida linha e na linha 23 o pedido 
procede, pois esta embasado na bibliografia recomendada. Nesses itens serão revertidos 6 
pontos para o candidato;

1.2.3 a justificativa apresentada pelo candidato com referência ao 
título e nas linhas 5, 12, 14, 16, 17, 21 e 23 foi analisada pela comissão que decidiu deferir 
parcialmente o pleito. Sendo que no título da redação o motivo pelo qual foi retirado um ponto 
não foi por falta do pingo no i  e sim o acento grave colocado no i;  já na linha 5 o erro 
apontado procede, pois o til está sobreposto a vogal “e” e não sobre a vogal “o”como deveria 
(opiniões); na linha 12 o til na palavra dimensão está sobreposto na vogal “a” como deveria, o 
outro erro apontado procede, pois a palavra policia está sem o acento grave como deveria; na 
linha 14 procede a marcação do texto, pois a palavra policial está acentuada (acento grave); 
na linha 16 o responsável apontou o erro sob a palavra prática, que não estava acentuada 
como deveria; na linha 17 procede o pedido do candidato, pois a justificativa está embasada 
na gramática citada no edital; na linha 21 o ponto foi descontado não por falta de pingo no i e 
sim pelo  fato  de o  candidato ter  acentuado a palavra com acento grave e na linha 23 o 
responsável pela correção apontou o erro no final da palavra importância e o candidato grafou 
a palavra com a vogal “o” no final e não com a vogal “a” como deveria. Nesses itens será 
revertido um ponto para o candidato.

1.2.4 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao tema proposto;  2.  Argumentação coerente  das  idéias  e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 



parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal  linha  de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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 
45 (quarenta e cinco)  para 54 (cinquenta 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, 10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  993 /09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

8CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP/2010 – 14ª – MG- 15.085.360 
MARCELA  DENISE  MENDES  PEREIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1 na linha do Tema, a candidata argumenta a respeito da 
perda de dois pontos no quesito Pontuação. A retirada de um ponto ocorreu pelo uso 
inadequado de letra maiúscula na palavra “pedagogo”, o que acarretou a perda de um 
ponto em Ortografia e não em Pontuação. Não há outro problema que justificasse 
mais cortes na referida linha. Um ponto deverá ser revertido ao candidato;

1.2.2 na linha do Título, o candidato utilizou indevidamente 
letra maiúscula após o sinal de “dois pontos”, o que justifica a perda do ponto;

1.2.3 na linha 1, a candidata alega que a palavra “função” 
está grafada corretamente. Pode-se observar que a marcação do corretor é feita pelo 
uso inadequado de um acento circunflexo sobre a letra “a” no lugar do “til”, o que 
determina a perda do ponto;

1.2.4 na linha 7, a candidata alega que o corretor assinalou 
a palavra “pautando” e cortou um ponto em Ortografia, contudo a perda do ponto 
ocorre no quesito Morfo-Sintaxe pelo uso indevido do gerúndio. Permanece a perda do 
ponto;

1.2.5 quanto ao Conteúdo, a candidata faz uma explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não 
especifica,  objetivamente,  em quais  pontos  discorda  da  correção,  bem como  não 
indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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 56 (cinquenta e seis)  para 57 (cinquenta 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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 994/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

9CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  14ª  RPM  – 
040045405-4 ADSON RICARDO DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

 1.2 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação 
dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das 
idéias  e  informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização 
adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses  elementos, 
analisados pelo responsável  pela correção, gera uma nota justa e proporcional  ao 
texto apresentado pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do 
eminente lingüista  José Luiz  Fiorin  a natureza do texto não é um aglomerado de 
frases,  pois  o  texto  deve  ser  construído  a  partir  das  idéias  de  seu  tempo e  das 
concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se insere, o que 
pressupõe  condições  favoráveis  a  sua  existência.  (FIORIN,  2002).  Tal  linha  de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a 
outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela  manutenção  da  nota  atribuída  ao  candidato,  no  item  conteúdo,  indeferindo 
totalmente seu pleito;

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, 10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM



DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 995/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

10CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG-11.627.755 
GEDEON PIRES PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha do Tema o candidato argumenta a respeito da perda 
de um ponto no quesito Ortografia. A retirada de um ponto ocorreu pelo uso inadequado de 
letra maiúscula em palavras em que a letra inicial deveria ser minúscula;

1.2.2  na  linha  1  o  candidato  reivindica  um  ponto  perdido  no 
quesito  Pontuação,  porém a  utilização  inadequada  da  vírgula  fica  evidente,  uma vez  que 
deveria ter sido utilizado um “ponto” no lugar da vírgula;

1.2.3  na  linha  3  o  candidato  argumenta  a  respeito  da  grafia 
correta da palavra “crescer”, porém observa-se que a palavra recebe um acento agudo, o que 
determina a perda do ponto;

1.2.4  na linha 4 o candidato alega que houve a perda de dois 
pontos, um no quesito Ortografia e outro em Pontuação. Observa-se que na linha não existe 
perda de ponto em Ortografia. São assinalados erros de Pontuação e Morfo-Sintaxe. Um ponto 
é retirado por uso inadequado de vírgula, que está claramente marcado. Outros dois pontos 
são cortados pelo uso, no singular, das palavras  “está” e  “avaliado”, que deveriam estar no 
plural, uma vez que estão relacionadas com o termo “todos os atos”. Permanece a perda dos 
pontos na referida linha;

1.2.5 na linha 10 o candidato reivindica um ponto perdido pela 
marcação de grafia incorreta na palavra “indivíduos”, porém nota-se claramente que a palavra 
não está devidamente acentuada, mas tão somente um pingo no “i”, o que justifica a perda do 
ponto;

1.2.6 na linha 13 o candidato reivindica um ponto perdido pela 
marcação de grafia incorreta na palavra “população”. Ficou constatado que a palavra, além de 
levemente rasurada, não recebe devidamente o sinal de  “til”. O candidato marca um acento 
grave  no  último  “o” da  palavra.  Permanece  a  perda  do  ponto.  O  zelo  com o  texto  é  de 
responsabilidade do candidato, uma vez que rabiscos, rasuras ou outras demonstrações de 
falta de cuidado com a redação podem comprometer a leitura por parte daqueles que vão 
corrigi-la;



1.2.7 na linha 19 o candidato reivindica um ponto perdido pela 
marcação de grafia incorreta na palavra “policiais”. Pode-se observar que o candidato colocou 
um acento agudo no último “i” da referida palavra, o que justifica a perda do ponto;

1.2.8  quanto  ao  conteúdo,  o  candidato  faz  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica, 
objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente,

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 996/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

11CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  14ª  RPM  – 
MG-10.948.444  LUIZ  CARLOS  RODRIGUES  FONSECA  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o candidato não cumpriu o edital no que se refere aos itens 8.3, 8.5, 8.5.2 e 
8.11,  in  verbis:  8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com 
argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia pesquisada e  
apresentado conforme modelo constante no anexo “E”. 8.5 Em caso de recurso contra 
a  prova de redação o  candidato  deverá,  pessoalmente ou através  de procurador,  
devidamente constituído, com firma reconhecida, solicitar cópia autenticada da sua 
prova de redação, no prazo máximo de dois dias úteis a contar da data de divulgação  
das notas da prova de redação, no CRS, sito à rua dos Pampas, 701 – bairro Prado, 
Belo Horizonte/MG, sendo que o prazo previsto no item 8.1, para apresentação das 
razões recursais, será contado a partir da data em que for disponibilizada, pelo CRS, a  
cópia da redação. 8.5.2 No recurso contra a prova de redação as razões recursais do 
candidato deverão ser apresentadas em folha avulsa aos seus dados de identificação,  
conforme orientações constantes do formulário do anexo “E”, sob pena de não ser  
conhecido o recurso. 8.11 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos  
prazos estabelecidos ou que descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7;

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso.

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

                                 Belo Horizonte-MG,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 997/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

12CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  14ª  RPM  – 
MG-13.582.390 WELLYSON LUIZ FÉLIX DA SILVA interpôs recurso administrativo 
por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

 1.2  analisando  a  justificativa  do  candidato,  referente  às 
linhas  10,  13,  15  da  redação,  esta  comissão  decidiu  indeferir  a  argumentação 
apresentada no que se refere a grafia da palavra “na” linha 10; da palavra “educação” 
e “paradigma” linha 13 e da palavra “através” linha 15. Na linha 10 a palavra (na) 
está ilegível; na linha 13 a grafia da palavra “educação” está incorreta (o til sobrepõe-
se sobre às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal)  e a palavra paradigma está 
ilegível; já na linha 15 o acento grave deveria estar  sobre o “e” , com muito esforço 
observa-se um suposto acento sobre o “s”. Isto posto a nota deverá ser mantida. 

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 998/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 15.283.345 
SALATIEL CARDOSO FERNANDES  interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  10,  o  vocábulo  militar está  grafado  com  letra 
minúscula. Basta comparar a sua letra eme com as demais do texto. Em nada ele difere das 
outras, para caracterizá-la como maiúscula;

12.2.  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir [o texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de idéias/
argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de  obedecer  a  NCL,  fazer  uso  de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída, 
 

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 999/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 14.211.279 
RENAN FERREIRA VIRGÍNIO  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir [o texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de idéias/
argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de  obedecer  a  NCL,  fazer  uso  de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída, 
 

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,  10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1000/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 11.192.166 
ALLISSON EMBURANA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir [o texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de idéias/
argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de  obedecer  a  NCL,  fazer  uso  de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída, 
 

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1001/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM –  MG–15.488.106 
BRUNO FERNANDES DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha do tema, a alegação não foi acatada.  A penalidade por 
rasura no texto está no Edital;

1.2.2 na linha título, a alegação foi acatada, devendo ser revertido 
um ponto para o candidato;

1.2.3 na linha 1,  a alegação foi acatada, devendo ser revertido um 
ponto para o candidato;

1.2.4 na linha 13, a apenação em cidadão prendeu-se à não divisão 
da palavra em sílabas, e pela mesma estar rasurada, ininteligível,

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 60 (sessenta) 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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1002 /09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  14ª  RPM  –  MG–
11.912.955 KÊNIO ARAÚJO DO NASCIMENTO interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1  na  linha  5,  a  palavra  atualmente  poderia  ou  não  ser 
seguida  de  vírgula.  A  apenação  na  referida  linha  prendeu-se  ao  uso  indevido  de 
virgulação após a palavra policial. A alegação não foi acatada;

1.2.2 nas linhas 8, 9, 16 e 17, o sinal gráfico til deve sobrepor 
a vogal à qual ele nasaliza. Não foi o que ocorreu nas palavras operações, formação, 
cidadão e não. Como reconhece o próprio candidato, o til possui uma característica 
própria – não é um traço. E o erro só é computado uma vez se ele ocorrer em uma 
mesma palavra, mas em momentos diferentes. As alegações não foram acatadas;

1.2.3 na linha 9, a alegação foi acatada, acrescer um ponto 
para o candidato;

1.2.4 quanto ao conteúdo, para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha 
frases/orações  inteligíveis,  mas  que,  com certa  frequência,  ferem a  Norma  Culta 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima 
aos  senso  comum.  Ao  produzir  o  texto  dissertativo,  deve  haver  um  adequado 
entrelaçamento  de idéias/argumentos  que forem expostos.  É  promordial,  além de 
obedecer a NCL, fazer uso de intertextualidades, apresentar um domínio vocabular 
bem acima da linguagem grupal, que é bastante exígua. Esses itens, acrescidos de 
outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de 
qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados para as observações acima, a 
Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota atribuída,



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 56(cinquenta e seis) para 57(cinquenta 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, 10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1029/09 – DRH/CRS
 

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado (CTSP/2010 – INTERIOR),  publicado no “Minas  Gerais”  nº 079,  de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 14ª RPM – MG – 8.011.618 
FERNANDO CAETANO DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  ao  quesito gramatical,  os  erros  ortográficos 
assinalados  não  se  tratam de  erros  idênticos,  visto  que  eles  foram identificados  em 
palavras diferentes, portanto a nota deve ser mantida;

1.2.2 no quesito conteúdo,  no primeiro contato com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível  com 
lógica e clareza. A reescrita do título os espaços deixados, demonstra falta de atenção do 
candidato, uma vez que já havia colocado o título. O hífen ao ser utilizado para separar 
sílabas, devem ser colocados ao lado da palavra e não abaixo. O cedilha não pode ficar tão 
distante do C, como no caso das palavras citadas pelo candidato. Para que um texto fique 
claro e objetivo  o mesmo precisa realçar  pontos,  para que sua estética  seja vista  de 
maneira plausível. E fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos que 
participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência. A comissão mantém 
a nota,

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, 10 de dezembro de 2009.



(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 948/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  13ª  RPM  –  MG–
11.374.423  JONAS  JOSÉ  DE  SOUSA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

    1.2 após criteriosa análise do conteúdo da redação, verificou-se 
que as notas recebidas nos itens II, III, IV e V necessitaram ser modificadas, devendo 
os quesitos do Conteúdo da redação ter a seguinte pontuação: item II, 2 pontos; item 
III, 2 pontos; item IV, 2 pontos; item V, 2 pontos, sendo revertidos oito pontos para o 
candidato,

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 56 (cinqüenta e seis) para 64 (sessenta 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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 949/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições 
previstas nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, 
aprovado  pelo  decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da 
Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, 
que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são 
destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior 
do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  13ª  RPM  –  MG–
14.004.717 JEFFERSON MARTINS DE OLIVEIRA REIS  interpôs  recurso 
administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 8 e 9, a alegação não foi acatada, pois 
faltou hífem na divisão da palavra melhorasse;

1.2.2 na linha 10, a alegação foi acatada, devendo ser 
acrescido 01(um) ponto para o candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo, para que seja produzido um 
texto dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente 
justaponha frases/orações inteligíveis, mas que, com certa frequência, ferem a 
Norma Culta (NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, 
superficial, próxima aos senso comum. Ao produzir o texto dissertativo, deve 
haver  um  adequado  entrelaçamento  de  idéias/argumentos  que  forem 
expostos.  É  promordial,  além  de  obedecer  a  NCL,  fazer  uso  de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem 
grupal,  que  é  bastante  exígua.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de 
qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados para as observações 
acima,  a  Comissão  reviu  a  redação  do  candidato,  e  manteve-lhe  a  nota 
atribuída,



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 59 (cinquenta e nove) para 60 (sessenta) 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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  950/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  13ª  RPM  –  MG–9.230.722 
WAGNER NASCIMENTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 13, a alegação foi acatada, devendo ser acrescido um 
ponto para o candidato;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações  inteligíveis,  mas  que,  com  certa  frequência,  ferem  a  Norma  Culta  (NCL); 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima aos senso comum. 
Ao  produzir  o  texto  dissertativo,  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É promordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade.  Sendo  assim,  a 
Comissão reviu a redação do candidato e manteve-lhe a nota atribuída,

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 59 
(cinquenta e nove) para 60 (sessenta) 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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  951/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 13ª RPM – MG – 14.785.634 
JONATHAN CAMPOS MARCELINO  interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 10, a alegação não foi acatada, posto que a palavra 
com está grafada com a letra ene e não com a eme;

1.2.2  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir-se um o texto dissertativo, deve haver um adequado entrelaçamento de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade, mantendo-se a nota 
atribuída,

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 952 /09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 13ª RPM – MG – 14.321.372 
WARLEY PORTES JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  nas  linhas  5  e  11,  encontraram-se  rasuras,  contudo,  o 
candidato não se utilizou das técnicas gramaticais para corrigir os erros;

1.2.2  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir-se um texto dissertativo, deve haver um adequado entrelaçamento de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade, mantendo-se a nota 
atribuída,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 953/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 13ª RPM – MG – 13.608.307 
JOHNATHAN DOS ANJOS MARTIN interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir-se um texto dissertativo, deve haver um adequado entrelaçamento de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade, mantendo-se a nota 
atribuída,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 954/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 13ª RPM – MG – 14.665.728 
DANIEL SOUZA MEIRELES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir-se um texto dissertativo, deve haver um adequado entrelaçamento de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade, mantendo-se a nota 
atribuída,

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  955 /09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

13CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 13ª RPM – MG-14.173.869 
SCHNEIDER DE CÁSSIO MARQUES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 o candidato faz uma explanação subjetiva a respeito do que 
considera, ou acha, que seja correto, contudo, não especifica, objetivamente, em quais pontos 
discorda  da  correção,  bem  como  não  indica  o  que  estaria  tecnicamente  corrigido 
incorretamente,

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, 10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 956 /09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

14CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 13ª RPM – MG-14.436.783 
FREDERICO RONALDO  FERREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  ao  conteúdo  o  candidato  faz  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica, 
objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente,

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 957 /09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

15CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  13ª  RPM  –  MG- 
8.798.772  JACQUES  DOUGLAS  FERREIRA  DE  PAIVA  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1 quanto ao erro ortográfico, a justificativa apresentada 
pelo candidato na linha 10 foi analisada pela comissão que decidiu deferir o pleito, 
pois o referenciado está em consonância com a bibliografia exigida;

1.2.2  quanto  aos  erros  de morfo-sintaxe,  com relação ao 
pleiteado nas linhas 16 e 19, a comissão analisou e decidiu deferir parcialmente o 
pedido. Na linha 16, procede o ponto retirado, pois a oração construída está confusa e 
a linguagem coloquial que não condiz com a formalidade de um texto de concurso; já 
na linha 19 não ficou muito claro o erro apontado, por isso mesmo o ponto será 
revertido para o candidato;

1.2.3  A  avaliação  do  conteúdo  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação 
coerente das  idéias e informatividade;  3. Adequação do uso de articuladores; 4. 
Organização  adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos,  analisados  pelo  responsável  da  correção,  gera  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância 
com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza do texto não é um 
aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias de seu 
tempo,  das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal 
linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma  após  a  outra,  não  garante  a  construção  adequada  de  um  texto.  Assim,  a 
comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, 
indeferindo totalmente seu pleito,



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 60 (sessenta) 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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 958 /09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

16CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP/2010 – 13ª RPM – MG- 12.533.145 
ISABELLA OLIVEIRA BAPTISTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

 1.2 quanto aos erros ortográficos, a justificativa apresentada pela 
candidata com referência ao título e na linha 8 foi analisada pela comissão que decidiu deferir 
parcialmente o pleito, pois no título da redação o responsável apontou o erro por considerar 
indevido o uso da sigla PM sem especificação e, também, por se tratar de um texto formal; já 
na  linha  8  o  pedido  da  candidata  procede,  pois  o  erro  idêntico  já  tinha  sido  apontado 
anteriormente, sendo revertido um ponto;

1.3 quanto aos erros de morfossintaxe, a justificativa apresentada 
pela  candidata  nas  linhas  7,  11  e  15,  foi  analisada  pela  comissão  que  decidiu  deferir 
parcialmente o pleito:

1.3.1 Na linha 7 a justificativa procede, estando em consonância 
com a gramática referenciada no edital, sendo revertido o ponto retirado;

1.3.2  na linha 11 não procede a justificativa da candidata, uma 
vez que o texto neste parágrafo está confuso e truncado, estando em desacordo com o item 6 
e 7 do edital prova II – Redação;

1.3.3 na linha 15 o pedido procede; a construção frasal ficou meio 
longa, mas analisando o período houve concordância e equilíbrio entre os vocábulos, sendo 
revertido o ponto para a candidata;

1.4 quanto ao erro de pontuação, na linha 19, a comissão analisou 
e  decidiu  deferir  a  justificativa  da  candidata,  pois  está  em consonância  com a  gramática 
referenciada, sendo assim será revertido um ponto para a candidata;.

1.5 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao tema proposto;  2.  Argumentação coerente  das  idéias  e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato.  Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 



não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decidiu pela manutenção 
da nota atribuída à candidata, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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 
52 (cinquenta e dois)  para 56 (cinquenta 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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 959 /09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

17CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 13ª RPM – MG-11.084.949 
FRANK GUILHERME DOS SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito;

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, 10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  935/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado  (CTSP/2010 – INTERIOR),  publicado  no “Minas  Gerais”  nº 079,  de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 12ª RPM – MG – 13.979.329 
ELIEZER DA COSTA SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 3, não existiu marcação por parte do corretor;

1.2.2 nas linhas 8, 10, 12 e 14, no quesito pontuação, apesar de 
parecer simples, o uso da vírgula é um elemento da escrita em que muitos tropeçam. E 
uma vírgula mal colocada, ou a falta dela, pode prejudicar completamente a clareza de 
um texto.  Os  pontos  destacados  pelo  candidato  relacionado  a  vírgula  não  procedem, 
estando a correção correta;

1.2.3  quanto  ao conteúdo,  no  primeiro  contato  com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional,  que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível  com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, 
para que sua estética seja vista de maneira plausível.  E fazendo parte desta estética, 
estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, entre eles, a 
coesão e a coerência,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 936/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 12ª RPM – MG – 15.464.673 
WILLIAN LINO DE ASSIS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 quanto ao conteúdo, o primeiro contato com a redação surge 
algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, para que sua estética seja 
vista de maneira plausível. E fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos 
que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  937/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 12ª RPM – MG – 11.551.239 
JOSÉ ALYSSON MIGUEL COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 1, no que tange a pontuação, com os dois pontos a 
letra maiúscula só ocorre quando for citação ou, evidentemente, o próximo elemento for nome 
próprio ou palavras escritas normalmente com letra inicial maiúscula; também na linha 1, é 
importante redigir sempre na 3ª pessoa do singular ou do plural, ou ainda, na 1ª do plural 
para tornar o texto mais impessoal;

1.2.2 quanto ao conteúdo, no primeiro contato com a redação surge 
algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, para que sua estética seja 
vista de maneira plausível. E fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos 
que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  938/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 12ª RPM – MG – 14.138.900 
FABIANO ALVARENGA RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 3 e 18, no que tange a pontuação, apesar de parecer 
simples, o uso da vírgula é um elemento da escrita em que muitos tropeçam. E uma vírgula 
mal colocada, ou a falta dela, pode prejudicar completamente a clareza de um texto, não 
procedendo as alegações do candidato;

1.2.2 no quesito conteúdo, no primeiro contato com a redação surge 
algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, para que sua estética seja 
vista de maneira plausível. E fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos 
que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  939/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 12ª RPM – MG – 15.071.055 
JÚNIOR PEREIRA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a alegação quanto à ortografia não foi acatada, pois o mesmo 
reclama  de  perda  de  pontos  por  rasura,  mas  não  aponta  o  erro  pelo  qual  discorda  da 
penalidade, nem justifica o seu pedido;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao se produzir um texto dissertativo, deve haver um adequado entrelaçamento de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  940/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 12ª RPM – MG – 12.394.371 
WEMERSON JOSÉ SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  3,  não foi  tirado  ponto de  morfo-sintaxe  e  sim de 
ortografia;

1.2.2 quanto ao conteúdo, no primeiro contato com a redação surge 
algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo o mesmo precisa realçar pontos, para que sua estética seja 
vista de maneira plausível. E fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos 
que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  941/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

18CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 12ª RPM – MG-15.635.312 
LUIZ ANTÔNIO END CAETANO ROSA  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 analisando a justificativa do candidato, referente ao título, 
esta comissão decidiu deferir a argumentação apresentada, já que o sinal de dois pontos abre 
uma citação que admite o uso de letra maiúscula. Logo, o ponto será revertido em favor do 
candidato;
1.
1.  1.2.2 na linha 2, a correção procede, pois a palavra deveres está 

escrita de modo incorreto, “ilegível”. Faltou, visivelmente, a letra e na palavra DEVERES. 
Logo, a pontuação será mantida;

1.
1.  1.2.3 na linha 5, embora o candidato não tenha apresentado a 

devida justificativa  neste item, conforme recurso em anexo.  Verifica-se que a correção 
procede, uma vez que a vírgula se faz necessária quando se opta por construir uma frase, 
privilegiando a construção situacional antes do sujeito. Logo, a pontuação será mantida;

2
1.  1.2.4 na linha 8, a correção procede e a nota será mantida, pois, 

trata-se de elemento acessório colocado entre o verbo e seu complemento. Logo, deve 
apresentar-se entre vírgulas. Vale ressaltar que há um equívoco: o que se apresenta ao 
final  desta  linha  é  a  presença  de  considerável  espaçamento  entre  as  palavras,  tal 
observação feita pelo corretor não foi acatada como erro;

3
1.  1.2.5 na linha 10, a correção procede e a pontuação será mantida, 

pois o verbo servir foi incorretamente escrito pelo candidato; ilegível. “SERVIR”;
2.
4 1.2.6 na linha 11, a correção procede e a pontuação será mantida, 
pois o verbo crescer foi incorretamente escrito pelo candidato; ilegível. “CRESCER”;
5
6 1.2.7 na linha 12, a correção procede e a pontuação será mantida, 
uma vez que o candidato flexionou o verbo dever de modo incorreto: “Ele devi”, enquanto a 
construção correta é: “Ele deve saber”;



1.2.8 ainda na linha 12, não foi descontado ponto do candidato 
nessa  linha,  pela  grafia  da  palavra  “atitude”.  O  desconto  de  01  (um)  ponto  se  deve  à 
incorreção verificada no vocábulo “devi”;
7 1.2.9 na linha 14, a correção procede e a pontuação será mantida, 
pois  nesta  linha  o  candidato  volta-se  para a  2ª  pessoa do  discurso,  ou  seja,  direciona a 
exposição pretendida aos leitores. Logo, o apontamento deve ser “nesses” e não “nestes”;
8
9 1.2.10 na linha 15, conforme parâmetros gramaticais, a correção 
procede e a pontuação será mantida, pois a palavra “nossa” escrita pelo candidato encontra-se 
ilegível e incorreta;
10
11 1.2.11 na linha 17, conforme dicionaristas renomados, a palavra 
polícia  possui  significado  abrangente,  amplo.  Logo,  justifica-se  o  uso  desta  com  letra 
minúscula,  o  que  ocorreu  na  adoção  do  candidato.  A  comissão  admitiria  o  uso  da  letra 
maiúscula, se o candidato especificasse o tipo de polícia, no caso, Polícia Militar, o que não 
correu. Portanto, a correção procede e a pontuação será mantida;
12
13 1.2.12 na linha 18, todas as três palavras destacadas pelo corretor 
se  encontram  grafadas  de  modo  incorreto,  conforme  parâmetros  gramaticais.  Quanto  à 
primeira palavra destacada: sabedoria, esta se apresenta ilegível. Logo, a correção procede e a 
pontuação será mantida;
14
1.  1.2.13  na  linha  19,  embora  não  tenha  ocorrido  clareza  na 

construção da justificativa deste pedido, verifica-se que o corretor atribuiu como erro de 
pontuação  a  ausência  de  vírgula  após  a  flexão  verbal  seja,  o  que  procede.  A  vírgula 
utilizada entre brasileiros está correta, e não houve prejuízo algum ao candidato nesta 
exposição. Assim, a pontuação será mantida;

2.
15 1.2.14 na linha 20, a pontuação atribuída pela correção se dá pela 
concordância nominal indevida – brasileiros – cidadãos, e não por erro de sinais de pontuação. 
No caso ponto final. Portanto, a correção procede e a pontuação será mantida,

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 
56 (cinquenta e seis)  para 57 (cinquenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  942/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

16CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 12ª RPM – MG-12.166.316 
GILSEMAR AMBRÓSIO CELESTINO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na apresentação do recurso, o candidato solicita revisão de 
pontos  retirados  nos  quesitos  relacionados  ao  conteúdo,  contudo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto e não especifica, 
objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente;

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  943/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

17CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 12ª RPM – MG-11.726.606 
JESUS CHAVES BARBOSA JÚNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito;

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 944/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

18CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 12ª RPM – MG-12.438.529 
TIAGO CEVIDANES DOS REIS SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito;

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 945/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

19CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  12ª  RPM  –  127.125.490 
ALAN ALVES DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 7 o candidato argumenta a respeito de um 
ponto retirado no quesito Morfo-Sintaxe. No caso em lide o termo antecedente 
no  gerúndio  não  pede  a  preposição  “a”,  o  que  deixa  o  período  com uma 
incorreção, o que justifica a perda de um ponto. 

1.2.2  quanto  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica, 
objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 946/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

20CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 12ª RPM – MG-10.449.433 
HELTON GOMES PACHECO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na apresentação do recurso, o candidato solicita revisão de 
pontos  retirados  nos  quesitos  relacionados  ao  conteúdo,  contudo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto e não especifica, 
objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  947/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

19CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  12ª RPM  –  ES-1.932.692 
CLEBER VASCONCELOS MOREIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  analisando  a  justificativa  do  candidato,  referente  à 
contagem de pontos, esta se mostra correta, uma vez que o avaliador identificou no decorrer 
do texto 13 erros; o total para o quesito morfo-sintaxe são 20 pontos, (20 - 13 = 07). Logo, a 
correção procede e a pontuação será mantida;
21 
1.  1.2.2 na linha 3, a comissão entende que a correção procede, visto 

que o elemento recuperador, pronome demonstrativo, tem como função resgatar o termo 
antecedente, evitando assim repetições desnecessárias. No caso, o candidato delongou, 
consideravelmente, em sua exposição textual e optou por um pronome demonstrativo que 
contraria  tal  distanciamento  do  tópico  frasal.  No  caso,  seria  “dessas”  e  não  “destas”. 
Portanto, a pontuação será mantida;

22 
1.  1.2.3 na linha 4, a correção procede, pois a palavra instituições 

está, visivelmente, escrita com letra maiúscula, e, deveria apresentar-se escrita, no caso, 
com letra minúscula. A comissão entende que houve ligeira dispersão do avaliador no que 
tange à escrita da palavra imparcialidade, constante na linha 4; deveria ser subtraído 1 
ponto do candidato pela mesma ocorrência, já justificada acima, o que não ocorreu. O 
mesmo ocorre para as demais explanações no 3º parágrafo do recurso apresentado pelo 
candidato. Logo, a pontuação será mantida;

2.
3.  1.2.4 na linha 14, a correção procede e a pontuação será mantida, 

pois,  o  apontamento  textual  volta-se  para  o  ouvinte,  leitor  (2ª  pessoa).  Logo,  o 
apontamento deveria ser “esse” e não “este”, conforme a exposição do candidato na linha 
citada;

23
1.  1.2.5 na linha 15, a correção procede, uma vez que não se trata 

de erro ortográfico, mas sim de concordância verbal: “(...) e assim se afasta e não afastar”. 
Isso sem levar em consideração que toda a construção frasal deste período se encontra 
bastante  comprometido  no  que  se  refere  à  concordância  verbal  (harmonia).  Assim,  a 
pontuação será mantida;

2.
1.  1.2.6 na linha 16, analisando a justificativa do candidato, referente 

ao uso da preposição nas, esta comissão decidiu deferir a argumentação apresentada, já 



que o candidato fez uma construção que não contraria a regência do verbo colaborar. Logo, 
o ponto será revertido em favor do candidato;

24
25 1.2.7 na linha 21, a correção procede, uma vez que o correto para 
tal construção seria:  aos seus. O candidato não fez a escrita correta, de modo claro, o que 
implicou na desconfiança da exatidão da exigência da preposição aos pelo nome valorização. 
Logo, a pontuação será mantida; 
26
1.  1.2.8 na linha 23, a correção procede, pois a comissão entendeu 

que o artigo a nesta linha está escrito incorretamente. Encontra-se grafada em maiúscula 
quando  deveria  ser  grafada  em minúscula.  Quanto  ao  afastamento  entre  as  letras  da 
palavra  dentro,  a  comissão  legitima  tal  correção,  visto  que  o  afastamento  ocorre, 
separando inadequadamente a sílaba – den – comprometendo os parâmetros gramaticais 
já estabelecidos. Logo, a pontuação será mantida;

2.
2.  1.2.9 na linha 26; analisando a justificativa do candidato, referente 

ao uso da construção “dia a dia” sem hífen, esta comissão decidiu deferir a argumentação 
apresentada, já que o novo acordo ortográfico permite que assim o faça. Logo, o ponto 
será revertido em favor do candidato;

1.2.10 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação 
dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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 
52 (cinquenta e dois)  para 54 (cinquenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1028/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado  (CTSP/2010 – INTERIOR),  publicado  no “Minas  Gerais”  nº 079,  de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 12ª RPM – MG – 11.232.734 
CHARLY RODRIGO PECHIM interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o candidato não cumpriu os itens 8.1, 8.5 e 8.11 previstos no edital regulador do 
certame,  in verbis: “8.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato a que se referir,  
exceção ao previsto nos itens 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2.3e 8.7.3 deste edital. 8.5 Em 
caso de recurso contra a prova de redação o candidato deverá, pessoalmente 
ou através de procurador,  devidamente constituído,  com firma reconhecida, 
solicitar cópia autenticada da sua prova de redação, no prazo máximo de dois  
dias úteis a contar da data de divulgação das notas da prova de redação, no 
CRS, sito à rua dos Pampas, 701 – bairro Prado, Belo Horizonte/MG, sendo que 
o prazo previsto no item 8.1,  para apresentação das razões recursais,  será 
contado a  partir  da  data  em que for  disponibilizada,  pelo  CRS,  a  cópia  da 
redação. 8.11 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos prazos  
estabelecidos ou que descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso.

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

Belo Horizonte-MG,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  907/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  MG–
14.125.804 CORDIOLINO JÚNIO BARBOSA  interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 na linha do tema, a alegação não procede. O Candidato 
afirma que foi apenado pela falta de um ponto final. Entretanto, a apenação ocorreu 
pela  falta  de  pontuação  entre  as  palavras  Policial e  Pedagogo,  assinalada  pelo 
Corretor;

1.2.2 na linha 1, a alegação não procede. A primeira palavra da 
linha está rasurada e ininteligível;

1.2.3  nas  linhas  2  e  3,  a  alegação   procede,  devendo  ser 
acrescido um ponto ao candidato;

1.2.4 na linha 12, a alegação procede, devendo ser acrescido 
um ponto ao candidato;

1.2.5 no quesito conteúdo, para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da 
Língua (NCL); também não basta abordar  o tema de forma periférica,  superficial, 
próxima  ao  senso  comum.  Ao  produzir-se  um texto  dissertativo,  deve  haver  um 
adequado entrelaçamento de idéias/argumentos que forem expostos.  É primordial, 
além de obedecer  a NCL,  fazer  uso de intertextualidades,  apresentar  um domínio 
vocabular  bem  acima  da  linguagem  grupal,  que  é  bastante  exígua.  Esses  itens, 
acrescidos  de outros  enriquecedores,  são imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o 
esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,



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 60 (sessenta) 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 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº     915/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

20CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG-15.714.616 
FILIPE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 11, a alegação do candidato foi acatada. Devendo 
ser revertido 01 ponto ao candidato;

1.2.2  no  quesito  conteúdo,  no primeiro  contato  com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência,

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 56 (cinquenta e seis) para 57 (cinquenta 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   916/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

21CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM – 911009094-BA 
UBALDO  DANILO  FERREIRA  DE  ASSUNÇÃO  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  4  a  alegação  não  foi  acatada.  Após  o  isto,  é 
necessário o uso da vírgula para não indicar que a locução [Para isto] não foi substanciada, 
fato que a tornaria o sujeito da oração principal. Nas linhas 4 e 5 a alegação não foi acatada. A 
falha  no  quesito  morfossintático  refere-se  ao  pronome  isto.  Já  que  a  idéia  retorna  ao 
parágrafo anterior, dever-se-ia grafar Isso;

1.2.2 no quesito conteúdo, para produzir um texto dissertativo de 
boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha frases/orações inteligíveis, 
mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua (NCL); também não basta 
abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso comum. Ao produzir um 
texto dissertativo, deve haver um adequado entrelaçamento de idéias/argumentos que forem 
expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de intertextualidades, apresentar 
um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é bastante exígua.  Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados para as observações acima, a 
Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota atribuída,

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,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº        917/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

22CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG-14.252.216 
CLÁUDIO EDUARDO SOUTO RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no quesito conteúdo, para produzir um texto dissertativo de 
boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha frases/orações inteligíveis, 
mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua (NCL); também não basta 
abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso comum. Ao produzir um 
texto dissertativo, deve haver um adequado entrelaçamento de idéias/argumentos que forem 
expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de intertextualidades, apresentar 
um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é bastante exígua.  Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados para as observações acima, a 
Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota atribuída,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    921/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

23CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  2547422-DF 
ROBERTO BRUNO DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na linha 18 não foi tirado ponto na palavra patrimônio;

1.2.2  no quesito  conteúdo,  no primeiro  contato  com a  redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência,

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,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    923/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

24CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG-16.453.381 
MAIK SAMUEL FERREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no quesito gramatical, a grafia é muito importante para a 
compreensão  do que o  candidato deseja.  Na palavra “só”,  realmente a pontuação não foi 
utilizada mas do segunda “só” , como também na palavra “sociedade”, “uma”, “contida”está 
incompreensível;

1.2.2  no quesito  conteúdo,  no primeiro  contato  com a  redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência,

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,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    924/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

25CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG-14.638.072 
LEONARDO NOBRE COUTINHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir [o texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de idéias/
argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de  obedecer  a  NCL,  fazer  uso  de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade, 

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,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    926/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

26CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM– MG- 13.849.120 
HUGO BATISTA MATHIASE LOMAR interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 16 e 21, o candidato reivindica dois pontos que 
foram retirados no quesito Pontuação pela ausência de vírgulas em períodos distintos, contudo 
as  orações  subordinadas  adverbiais  finais,  que  exprimem  finalidade,  objetivo,  não  são 
separadas por vírgula. Os dois pontos serão revertidos ao candidato;

1.2.2  no  que  diz  respeito  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não 
indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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 
41 (quarenta e um)  para 43 (quarenta 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   932/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  MG–
14.793.054  GILVANNE  DIAS  ROCHA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1 nas linhas do tema e do título, com os dois pontos, a 
letra maiúscula só ocorre quando for citação ou, evidentemente, o próximo elemento 
for  nome  próprio  ou  palavras  escritas  normalmente  com  letra  inicial  maiúscula. 
Quando se faz uma cópia é necessário a utilização das aspas. O candidato está correto 
na argumentação em relação a palavra policial no título;

1.2.2 na linha 4, apesar de parecer simples, o uso da vírgula é 
um elemento da escrita em que muitos tropeçam. E uma vírgula mal colocada, ou a 
falta  dela,  pode  prejudicar  completamente  a  clareza  de  um  texto.  Os  pontos 
destacados  pelo  candidato  relacionado  a  vírgula  não  procedem.  A  correção  está 
correta;

1.2.3 quanto ao conteúdo, no primeiro contato com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com 
lógica e clareza.  Para que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar 
pontos,  para que sua estética seja vista de maneira plausível. E fazendo parte desta 
estética, estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, 
entre eles, a coesão e a coerência. O conteúdo do aluno foi revisado, não alterando 
sua nota neste quesito,

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 53 (cinquenta e três) para 54 (cinquenta 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,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   933/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  MG–
15.157.216 RODRIGO SOARES DOS REIS interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1 na linha do tema, observa-se incorreção no que se refere 
ao não emprego dos dois pontos, separando “policial”  de “pedagogo”.  Quanto ao 
emprego das aspas, não é obrigatório nesse contexto. O Candidato faz jus a 1 ponto;

1.2.2  na  linha  6,  observa-se  erro  de  morfo-sintaxe.  No 
contexto, o verbo “ensinar” exige a preposição “sobre”, não “de”, como escrito pelo 
candidato. A correção é procedente;

1.2.3 na linha 8, há erro de pontuação. O candidato inseriu, 
indevidamente, vírgula antes do adjunto adverbial “hoje”. Logo em seguida, iniciou 
outro período, sem encerrar o anterior com ponto final. A correção é procedente;

1.2.4 na linha 12, o substantivo “índices” e o adjetivo “alto” 
foram grafados incorretamente. A correção é procedente;

1.2.5 quanto ao conteúdo, à valoração nos aspectos apontados 
pelo candidato, a comissão é de parecer que as notas sejam mantidas. O candidato 
apresentou desenvolvimento superficial do tema, limitou-se à reprodução de lugares-
comuns, evidenciando desinformação e pouca capacidade argumentativa. Verifica-se a 
presença de ideias superficiais e fragmentadas, que prejudicam a identificação de um 
ponto de vista. O ato de dissertar pressupõe amadurecimento, pendor para a reflexão, 
raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio da expressão verbal. O texto avaliado não apresenta essas características: é 
circular,  tautológico  e  autorreferenciado,  o  que  justifica  a  valoração  que  lhe  foi 
atribuída. A paragrafação é aleatória, desprovida de elementos de ancoragem que se 
prestem  a  conferir  coesão  ao  texto.  Além  disso,  o  candidato  manifesta  pouco 



conhecimento do emprego de articuladores textuais, porquanto seu texto apresenta-
se cheio de rupturas sintáticas promovidas pela inabilidade de articular as ideias por 
meio dos competentes recursos linguísticos,

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 54 (cinquenta e quatro) para 55 (cinquenta 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  934/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  MG–
14.007.539 ROBSON BORGES DA SILVA interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1 no título, não há razão gramatical ou contextual para se 
grafar o sintagma nominal “função” com inicial maiúscula. O candidato não faz jus ao 
que requer;

1.2.2 na linha 2, segundo a bibliografia indicada no edital,  o 
adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a vírgula. O candidato faz jus ao que 
requer;

1.2.3 na linha 6, a vírgula é opcional. O candidato faz jus ao 
que requer;

1.2.4 na linha 8, segundo a bibliografia indicada no edital, o 
adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a vírgula. O candidato faz jus ao que 
requer;

1.2.5 na linha 9, não há impropriedade morfo-sintática relativa 
ao emprego do adjetivo “repressores”. O candidato faz jus ao que requer;

1.2.6  na  linha  13,  há  total  desordem  sintática  no  período 
iniciado  nessa  linha,  comprometendo  a  construção  do  sentido.  Não  há  razão 
gramatical para emprego de conjunção aditiva no trecho assinalado. O candidato não 
faz jus ao que requer;

1.2.7 na linha 16, a desorganização sintática presente nesse 
período, provocada, inclusive, por pontuação inadequada, não deixa claro que “eles” 
retoma “pais”. O candidato não faz jus ao que requer;



1.2.8 na linha 18, a vírgula é necessária par isolar a expressão 
interpositiva “cada vez mais”. Deveria, inclusive, ter sido colocada após a conjunção 
“que”. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.9 quanto ao conteúdo, à valoração nos aspectos apontados 
pelo candidato, a comissão é de parecer que as notas sejam mantidas. O candidato 
apresentou desenvolvimento superficial do tema, limitou-se à reprodução de lugares-
comuns, evidenciando desinformação e pouca capacidade argumentativa. Verifica-se a 
presença de ideias superficiais e fragmentadas, que prejudicam a identificação de um 
ponto de vista. O ato de dissertar pressupõe amadurecimento, pendor para a reflexão, 
raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio da expressão verbal. O texto avaliado não apresenta essas características: é 
circular,  tautológico  e  autorreferenciado,  o  que  justifica  a  valoração  que  lhe  foi 
atribuída. O candidato também manifesta pouco conhecimento do uso de articuladores 
textuais, porquanto seu texto apresenta-se cheio de rupturas sintáticas promovidas 
pela inabilidade de articular as ideias por meio dos competentes recursos linguísticos,

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 45 (quarenta e cinco) para 49 (quarenta 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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   908/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  MG  – 
13.594.420  THIAGO  COSTA  PEREIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1 na linha 9, a alegação não procedeu. Além  de a palavra 
Estado, que foi grafada com letra minúscula, como reconheceu o candidato, o ao, o 
último vocábulo da linha, recebeu um traço (til?) acima do a e do o, mais deslocado 
para o segundo, configurando, assim, o segundo assinalamento;

1.2.2 na linha 10, a alegação não foi acatada. Houve o uso 
indevido  de  aspas  na  palavra  terminar;  o  segundo  apenamento  prendeu-se  à 
colocação do til, do vocábulo cidadão, acima da letra o, e não do a, como determina 
a Norma Culta da Língua;

1.2.3  na  linha  23,  a  alegação  não  foi  acatada.  A  palavra 
órgãos, por se tratar de paroxítona terminada em ão, necessitou de acento gráfico;

1.2.4 no quesito conteúdo, para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da 
Língua (NCL); também não basta abordar  o tema de forma periférica,  superficial, 
próxima  ao  senso  comum.  Ao  produzir-se  um texto  dissertativo,  deve  haver  um 
adequado entrelaçamento de idéias/argumentos que forem expostos.  É primordial, 
além de obedecer  a NCL,  fazer  uso de intertextualidades,  apresentar  um domínio 
vocabular  bem  acima  da  linguagem  grupal,  que  é  bastante  exígua.  Esses  itens, 
acrescidos  de outros  enriquecedores,  são imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o 
esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,



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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   909/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 11ª RPM – MG – 13.370.122 
ROMILDO MENDES BARBOSA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no título,  a alegação não foi  acatada.   Na palava educação, 
após o cê-cedilha, o que se segue está inteligível. É um erro ortográfico;

1.2.2 na linha 5, a alegação não foi acatada. Na última palavra da 
linha, o provável esse de outras não está reconhecível;

1.2.3 na linha 26, a alegação não foi acatada. A palavra, que seria 
exercer, está ininteligível;

1.2.4  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir-se um texto dissertativo, deve haver um adequado entrelaçamento de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM



DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    910/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 11ª RPM – MG – 11.280.782 
ANDRÉ MORELLI DUARTE SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que, 
no quesito conteúdo, para que seja produzido um texto dissertativo de boa qualidade, não 
basta  que  o candidato  simplesmente  justaponha  frases/orações inteligíveis,  mas que,  com 
certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua (NCL); também não basta abordar o tema de 
forma periférica, superficial, próxima ao senso comum. Ao produzir-se um texto dissertativo, 
deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de  idéias/argumentos  que  forem  expostos.  É 
primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de intertextualidades, apresentar um domínio 
vocabular bem acima da linguagem grupal, que é bastante exígua. Esses itens, acrescidos de 
outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de 
qualidade e de sustentabilidade,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 911/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 11ª RPM – MG – 10.505.390 
ALDIMAR DIAS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que, 
para que seja produzido um texto dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato 
simplesmente justaponha frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a 
Norma  Culta  da  Língua  (NCL);  também  não  basta  abordar  o  tema  de  forma  periférica, 
superficial, próxima ao senso comum. Ao produzir-se um texto dissertativo, deve haver um 
adequado entrelaçamento de idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de 
obedecer a NCL, fazer uso de intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima 
da linguagem grupal, que é bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   912/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  MG–
14.857.546  DEYWID  EDSON  RODRIGUES  OLIVEIRA  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  do  tema,  não  há  qualquer  incorreção  que 
justifique a retirada de 01 ponto no quesito pontuação. Este ponto deve ser revertido 
ao candidato;

1.2.2 na linha 1, a alegação não procede. Ao grafar a palavra 
educação,  o  Candidato  colocou  o  til  acima  do  a e  do  o,  mais  deslocado  para  a 
segunda letra, o que configura erro ortográfico;

1.2.3  na  linha  3,  a  alegação  não  procede.  A  colocação  da 
vírgula não obedece à Norma Culta da Língua. Ela [a vírgula] deveria anteceder a 
conjunção e, e não ser colocada após a mesma;

1.2.4 na linha 4, a alegação não procede. A imputação de erro 
ortográfico em prevenção: vide a explicação da linha 1;

1.2.5 quanto ao somatório a alegação foi acatada. Acrescer 04 
(quatro) pontos para o candidato;

1.2.6  quanto ao conteúdo, para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da 
Língua (NCL); também não basta abordar  o tema de forma periférica,  superficial, 
próxima  ao  senso  comum.  Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um 
adequado entrelaçamento de ideias/argumentos que forem expostos.  É primordial, 
além de obedecer  a NCL,  fazer  uso de intertextualidades,  apresentar  um domínio 
vocabular  bem  acima  da  linguagem  grupal,  que  é  bastante  exígua.  Esses  itens, 
acrescidos  de outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o 



esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados para as 
observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída,

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 56 (cinquenta e seis) 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,   10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº      913/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 11ª RPM – MG – 15.908.501 
RAFAEL GUSTAVO SOARES GUEDES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 1,  o candidato  argumenta  a respeito  de 02 pontos 
perdidos em ortografia pelas palavras “devemos” e “mais”. Verifica-se que o candidato separa 
as sílabas de tais palavras, com um distanciamento excessivo o que provoca a incorreção e a 
perda dos pontos;

1.2.2 na linha 7, a primeira palavra grafada está rasurada. A possível 
letra o, considerando o tamanho das demais, pareceu ser um ponto final;

1.2.3 com relação ao número de palavras, o edital do certame é claro 
em determinar a perda de pontos em redações sem a quantidade mínima de 120 palavras. O 
texto do candidato possui 103 palavras, o que justifica a perda de 17 pontos, pois a retirada se 
dá em 01 ponto por palavra que faltar;

1.2.4  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir-se um texto dissertativo, deve haver um adequado entrelaçamento de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

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,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   914/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

27CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG-14.729.241 
ALDAIR DA MOTA TEIXEIRA JÚNIOR  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linhas  4  e  12,  existem  rasuras,  perdendo  ponto  em 
ortografia;

1.2.2 nas linha 6 e 9, a alegação do candidato procede. Devendo 
ser revertido ao candidato 02 pontos;

1.2.3 nas linhas 7 e 18, a marcação refere-se a separação das 
palavras, já que o hífen, para separar sílabas, devem ser usado do lado da palavra e não 
abaixo. E ser repetido na outra linha;

1.2.4  no  quesito  conteúdo,  o  primeiro  contato  com  a  redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência,

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 59 
(cinquenta e nove) 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,    10  de dezembro de 2009.



(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº     918/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

28CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG-14.604.565 
DANIEL LUIS LOPES BARRETO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 Na apresentação do recurso, o candidato solicita revisão de 
pontos  retirados  nos  quesitos  relacionados  ao  conteúdo,  contudo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto e não especifica, 
objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente,

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    919/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

29CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG-12.365.329 
GIOVANNI MARQUES DA CRUZ interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 Na apresentação do recurso, o candidato solicita revisão de 
pontos  retirados  nos  quesitos  relacionados  ao  conteúdo,  contudo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não 
especifica, objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que 
estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº      920/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

30CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG-15.278.287 
ISABELA MARY ALVES MIRANDA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na apresentação do recurso, a candidata solicita revisão de 
toda a redação tendo em vista ter recebido nota zero pela fuga ao tema proposto, contudo, a 
candidata  faz  uma  explanação  subjetiva  a  respeito  do  que  considera,  ou  acha,  que  seja 
correto. A candidata não indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente. O edital 
do  certame  é  claro  em  relação  à  fuga  do  tema,  sendo  esta  uma  das  possibilidades  da 
candidada zerar a redação,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº      922/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

31CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG – 16.453.367 
RAQUEL TEIXEIRA BARBOSA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  no primeiro  contato  com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência, 

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,  10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº       925/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do  Estado  (CTSP/2010 -  INTERIOR),  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  079,  de 
06/05/2009 e, 

32CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG-12.989.481 
ÍTALO VENÍCIO GONÇALVES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no quesito tema,  a alegação não foi acatada. No original, 
vê-se que os travessões oram colocados –em vermelho- pelo corretor, diferenciando da 
cor preta da qual o candidato fez uso na prova. Título) A alegação não procede. O sinal 
nalizador (til) não está acima da vogal a (da palavra cidadão)  e sim acima, parcialmente, 
do a e do o;

 
1.2.2. na linha 2, Idem anterior, na palavra não;

1.2.3 na linha 10, a alegação não foi acatada. O vocábulo não 
não foi penalizado. Na realidade, houve falta de dois acentos ( e e facil);

1.2.4. na linha 15, a alegação não foi acatada. Mais uma vez, o 
não não foi penalizado. Faltou acento em so e vírgula após fiscalização;

1.2.5. na linha 16 e 22,  as alegações não foram acatadas. Na 
primeira,  a palavra  elaboração foi  apenada; mas na segunda,  foi  em  execução.  A 
duplicidade alegada não ocorreu;

1.2.6 na linha 24, a alegação não foi acatada. O erro foi em 
construção, não configurando duplicidade;

1.2.7 no quesito conteúdo, para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha frases/
orações  inteligíveis,  mas  que,  com certa  freqüência,  ferem a  Norma Culta  da  Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao 
senso  comum.  Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um  adequado 
entrelaçamento  de  idéias/argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de 
obedecer a NCL, fazer uso de intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem 
acima da linguagem grupal,  que é bastante exígua.  Esses itens,  acrescidos de outros 



enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e 
de sustentabilidade,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   927/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 11ª RPM – MG–8.703.688 
ADÃO  MARCOS  RIBEIRO  DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1 na linha 3, a alegação foi acatada, devendo acrescer 01 
(um) ponto para o candidato;

1.2.2 na linha 6, a alegação não procede. A palavra qualidade 
foi grafada com a letra gê, no início;

1.2.3 nas linhas 16, 21 e 8,  alegação não procede. O sinal 
nasalizador (til), nas palavras população,  cidadãos e função, respectivamente, foi 
colocado acima da letra o, e não da a;

1.2.4 quanto ao conteúdo,  para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha frases/
orações  inteligíveis,  mas  que,  com certa  freqüência,  ferem a  Norma Culta  da  Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao 
senso  comum.  Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um  adequado 
entrelaçamento  de  idéias/argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de 
obedecer a NCL, fazer uso de intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem 
acima da linguagem grupal,  que é bastante exígua.  Esses itens,  acrescidos de outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e 
de sustentabilidade;

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 58 (cinquenta 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,    10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    928/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  MG–
14.390.069  BRUNO  RICHARD  DE  OLIVEIRA  VELOSO  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas do tema e do título, há erros. O candidato não 
reproduziu o tema da redação no espaço indicado e nem intitulou seu texto, o que 
justifica a retirada de 2 pontos;

1.2.2 na linha 1, a contração da preposição “em” com o artigo 
“o” produz o vocábulo “no”. Não há justificativa gramatical para manter isoladas essas 
palavras na primeira linha do texto; a contração é obrigatória: “Quando se fala no 
policial”. Não há também justificativa para o emprego de dois pontos. Ao contrário do 
que alega o candidato, ele não repete o tema após a preposição “em”; isso fica claro 
devido à ruptura sintática promovida pela inserção gratuita e injustificada dos dois 
pontos. Não se observa, entretanto, erro ortográfico nessa linha. O candidato faz jus a 
1 (um) ponto;

1.2.3  na  linha  6,  há  erro  de  morfo-sintaxe.  O  verbo 
desenvolver,  no contexto,  não é reflexivo,  está  sendo complementado pelo  objeto 
direto “suas atividades”. Não é cabível o emprego do pronome oblíquo “se”. Isso não é 
só  um problema de  estruturação  argumentativa,  mas  grave  incorreção  de  ordem 
morfo-sintática;

1.2.4 na linha 10, não há erro de ortografia. O candidato faz 
jus ao que requer;

1.2.5  na  linha  11,  há  erro  de  pontuação.  No  contexto,  a 
expressão “através do patriotismo” tem função de aposto e, portanto, deve vir isolada 
por vírgulas. O candidato não faz jus ao que requer;



1.2.6 quanto ao conteúdo, à valoração nos aspectos apontados 
pelo candidato, a comissão é de parecer que as notas sejam mantidas. O candidato 
apresentou desenvolvimento superficial do tema, limitou-se à reprodução de lugares-
comuns, evidenciando desinformação e pouca capacidade argumentativa. Verifica-se a 
presença de ideias superficiais e fragmentadas, que prejudicam a identificação de um 
ponto de vista. O ato de dissertar pressupõe amadurecimento, pendor para a reflexão, 
raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio da expressão verbal. O texto avaliado não apresenta essas características: é 
circular,  tautológico  e  autorreferenciado,  o  que  justifica  a  valoração  que  lhe  foi 
atribuída. O candidato também manifesta pouco conhecimento do uso de articuladores 
textuais, porquanto seu texto apresenta-se cheio de rupturas sintáticas promovidas 
pela inabilidade de articular as ideias por meio dos competentes recursos linguísticos. 
Verifica-se que o texto não apresenta variedade lexical,  nem mesmo razoável.  Os 
inúmeros desvios morfo-sintáticos, decorrentes de erros de concordâncias verbal  e 
nominal, deixam clara a limitação vocabular 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 parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 59 (cinquenta e nove) 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    929/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  MG–
14.143.091 EMERSON NASCIMENTO DURÃES interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 na linha do tema, não se observa erro de pontuação, mas 
grafia incorreta das palavras “policial” e cidadania”. Quanto a esta, o candidato sofreu 
perda de 1 (um) ponto, mas não foi penalizado pela incorreta grafia de “policial”. O 
corretor se equivocou ao descontar 1 ponto no quesito pontuação; o correto é perda 
do ponto em ortografia;

1.2.2 na linha 7, a conjunção “que” inicia uma oração adjetiva 
explicativa,  não  restritiva  como  alega  o  candidato.  A  vírgula,  nesse  caso,  é 
obrigatória;

1.2.3 na linha 9, não há erro na grafia da palavra “possível”. O 
candidato faz jus ao que requer;

1.2.4  na  linha  13,  não  há  erro  de  ortografia.  A  rasura  na 
palavra “trancam” não lhe compromete a legibilidade. O candidato faz jus ao que 
requer;

1.2.5  na  linha  18,  não  há  justificativa  gramatical  nem 
contextual para que o substantivo comum “rua” seja grafado com inicial maiúscula. O 
candidato não faz jus ao que pleiteia;

1.2.6 na linha 19,  não há erro de ortografia. O candidato faz 
jus ao que requer;



1.2.7 na linha 27, a rasura que se observa nessa linha não 
permite a identificação do sinal de pontuação empregado pelo candidato. A correção é 
procedente;

1.2.8 quanto ao conteúdo, à valoração nos aspectos apontados 
pelo candidato, a comissão é de parecer que as notas sejam mantidas. O candidato 
apresentou desenvolvimento superficial do tema, limitou-se à reprodução de lugares-
comuns, evidenciando desinformação e pouca capacidade argumentativa. Verifica-se a 
presença de ideias superficiais e fragmentadas, que prejudicam a identificação de um 
ponto de vista. O ato de dissertar pressupõe amadurecimento, pendor para a reflexão, 
raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio da expressão verbal. O texto avaliado não apresenta essas características: é 
circular,  tautológico  e  autorreferenciado,  o  que  justifica  a  valoração  que  lhe  foi 
atribuída. A paragrafação é aleatória, desprovida de elementos de ancoragem que se 
prestem  a  conferir  coesão  ao  texto.  Além  disso,  o  candidato  manifesta  pouco 
conhecimento do emprego de articuladores textuais, porquanto seu texto apresenta-
se cheio de rupturas sintáticas promovidas pela inabilidade de articular as ideias por 
meio dos competentes recursos linguísticos;

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 60 (sessenta) 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº       930/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidato  ao  CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  MG–
12.589.428  FRANCISCA  CAROLINA  LIMA  ALMEIDA  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  do  tema,  a alegação  não  procede.  As  aspas 
foram usadas incorretamente;

1.2.2 na linha 1, a alegação procede. Acrescer 01 (um)  ponto 
para a candidata;

1.2.3 na linha 5, a alegação não procede. Por vezes, o acento 
agudo e o pingo na letra i guardam muita similitude entre si. O candidato foi apenado 
por erro ortográfico;

1.2.4 na linha 6, a alegação procede. Acrescer 01 (um) ponto 
para a candidata;

1.2.5 nas linhas 8 e 9, a alegação não procede. Os vocábulos a 
e importância estão contíguos, como se formassem uma só palavra;

1.2.6 na linha 11, a alegação não procede. As letras t e e da 
palavra  alternativa estão sobrepostas,  configurando,  assim,  erro ortográfico.  E  a 
citação quanto à linha 8 não possui fundamento. Vide Linha 8 e 9;

1.2.7 na linha 16, a alegação procede. Acrescer mais 01 (hum) 
ponto para a candidata;

1.2.8  nas  linhas  22,  24  e  28,  a  alegação  não  procede. 
Conforme reza o edital, a rasura configura apenação, exceto se for para uma mesma 
palavra em momentos diferentes, o que não foi o caso;



1.2.9  quanto ao conteúdo, para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da 
Língua (NCL); também não basta abordar  o tema de forma periférica,  superficial, 
próxima  ao  senso  comum.  Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um 
adequado entrelaçamento de ideias/argumentos que forem expostos.  É primordial, 
além de obedecer  a NCL,  fazer  uso de intertextualidades,  apresentar  um domínio 
vocabular  bem  acima  da  linguagem  grupal,  que  é  bastante  exígua.  Esses  itens, 
acrescidos  de outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o 
esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados para as 
observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída;

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 55 (cinquenta e cinco) para 58 (cinquenta 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



  
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    931/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  11ª  RPM  –  MG–
12.465.983  JOMAR  MAIA  XAVIER  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1  na  linha  do  título,  a alegação  não  procede.  O  til, 
conforme reconhece o próprio candidato, deve ser aposto acima da letra o, o que não 
foi feito. Fica caracterizado um erro ortográfico;

1.2.2 na linha 1, a alegação não procede. A argumentação do 
candidato de que a expressão polícia militar foi usada em seu sentido geral não tem 
fundamento,  posto  que,  nas  linhas  2  e  3,  ele  faz  referências  às  polícias  como 
entidades e instituições;

1.2.3 na linha 3, a alegação não procede. Faltou a colocação de 
uma vírgula entre instituições e tem, conforme está assinalado;

1.2.4 na linha 5, a alegação procede, devendo ser acrescido 
um ponto ao candidato;

1.2.5 na linha 12, a alegação procede, devendo ser acrescido 
um ponto ao candidato;

1.2.6 na linha 16, a alegação não procede. Ao contrário do que 
afirma o Candidato, a palavra eficácia não está devidamente grafada: está rasurada 
e também ininteligível;

1.2.7 na linha 18, a alegação não procede. O próprio Candidato 
reconhece que grafou com e não como, o que caracteriza um desvio quanto à Norma 
Culta da Língua;



1.2.8 na linha 19,  a alegação procede, devendo ser acrescido 
um ponto ao candidato;

1.2.9 quanto ao conteúdo, para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da 
Língua (NCL); também não basta abordar  o tema de forma periférica,  superficial, 
próxima  ao  senso  comum.  Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um 
adequado entrelaçamento de ideias/argumentos que forem expostos.  É primordial, 
além de obedecer  a NCL,  fazer  uso de intertextualidades,  apresentar  um domínio 
vocabular  bem  acima  da  linguagem  grupal,  que  é  bastante  exígua.  Esses  itens, 
acrescidos  de outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o 
esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados para as 
observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída;

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,   10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1030 /09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  15ª  RPM  –  MG–
15.406.750 FELIPE RIOS BITENCOURT  interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

1.2 o candidato deixou de observar o previsto no subitens 8.2 e 
8.2.1   do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.2  Os  recursos  deverão  ser 
dirigidos ao DRH, exceto para o previsto no subitem 8.2.2, sendo que, contra as 1ª e 
5ª fases deverão ser protocolados no CRS, e contra as 2ª, 3ª e 4ª fases protocolados  
na sede da RPM que o candidato concorre à vaga; e 8.2.1 os recursos deverão ser  
protocolados pessoalmente pelo candidato ou seu procurador, legalmente  nomeado, 
com firma reconhecida, anexando cópia da identidade do procurador e do candidato,  
dentro do prazo previsto no item 8.1 e nos locais determinados no item 8.2, não se  
admitindo qualquer outra forma de encaminhamento.”;

1.3 o candidato encaminhou seu recurso via FAX em desacordo 
com o edital;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS





Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  859/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

33CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-11.431.481 ANDERSON RAMOS KAIZER  interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 no conteúdo, no primeiro contato com a redação surge 
algo que torna importante o nosso  ato de escrever  que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar 
pontos,  para que sua estética seja vista de maneira plausível. E fazendo parte desta 
estética, estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, 
entre eles, a coesão e a coerência. O conteúdo do aluno foi revisado e a Comissão 
mantém a sua nota,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  860/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

34CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-14.381.568 WESLEY DIAS GUIDA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 no conteúdo, no primeiro contato com a redação surge 
algo que torna importante o nosso  ato de escrever  que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar 
pontos,  para que sua estética seja vista de maneira plausível. E fazendo parte desta 
estética, estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, 
entre eles, a coesão e a coerência. O conteúdo do aluno foi revisado e a Comissão 
mantém a sua nota,

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,   10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  861/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

35CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-15.561.449  HENRIQUE  CÉSAR  PEREIRA  DE  OLIVEIRA  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 3 e 5,  o verbo ir exige a preposição A, na 
indicação de destino, tornando incoerente a justificativa do candidato;

1.2.2 na linha 10, como relatado pelo candidato, ouve falha 
na  pontuação  e  a  marcação  foi  para  grafia  e  não  para  morfo-sintaxe,  como 
argumentado. Não sendo aceito sua justificativa;

1.2.3   no  conteúdo,  no  primeiro  contato  com a  redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar 
pontos,  para que sua estética seja vista de maneira plausível. E fazendo parte desta 
estética, estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, 
entre eles, a coesão e a coerência. O conteúdo do aluno foi revisado e a Comissão 
mantém a sua nota,

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,   10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  862/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

36CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-16.483.829 HÉLIO FERREIRA DELGADO  interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 no conteúdo, no primeiro contato com a redação surge 
algo que torna importante o nosso  ato de escrever  que se mantém na forma de 
passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o 
quanto estamos interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com 
lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar 
pontos,  para que sua estética seja vista de maneira plausível. E fazendo parte desta 
estética, estão uma infinidade de elementos que participam da construção textual, 
entre eles, a coesão e a coerência. O candidato  solicita revisão da nota do conteúdo, 
visto que discorda da mesma. Verifica-se superficialidade e um fraco desenvolvimento. 
O conteúdo do aluno foi revisado, não alterando sua nota neste quesito,

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 863/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

37CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-9.184.633 WILLIAM ALEX BRAZIL  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1   no  tema,  a  marcação  está  correta,  pois,  ao 
transcrever é necessário utilizar as aspas;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  no  primeiro  contato  com  a 
redação surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na 
forma de passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que 
mostra  o  quanto  estamos  interessados  em  que  nosso  pensamento  seja  bem 
compreensível  com lógica  e  clareza.  Para  que um texto fique claro  e  objetivo  o 
mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética seja vista de maneira plausível. 
E fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos que participam da 
construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O  conteúdo  do  aluno  foi 
revisado e a Comissão mantém a sua nota,

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,   10  de dezembro de 2009.



(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  864/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

38CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-14.218.626  WILSON  HENRIQUE  VIANA  REZENDE  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  ao  conteúdo,  no  primeiro  contato  com  a 
redação surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na 
forma de passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que 
mostra  o  quanto  estamos  interessados  em  que  nosso  pensamento  seja  bem 
compreensível com lógica e clareza. As idéias devem dividir os parágrafos de acordo 
com a distinção entre elas, ou seja, para cada nova abordagem, um novo parágrafo. 
Contudo, é necessário que exista uma ligação entre os argumentos expostos, caso 
contrário, a coesão não existirá. Para que um texto fique claro e objetivo  o mesmo 
precisa  realçar  pontos,   para  que sua estética  seja  vista  de  maneira  plausível.  E 
fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos que participam da 
construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O  conteúdo  do  aluno  foi 
revisado e a Comissão mantém a sua nota,

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,   10  de dezembro de 2009.



(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  865/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

39CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-12.925.031 ANÍSIO AISLAN DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1   quanto  ao  conteúdo,  no  primeiro  contato  com  a 
redação surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na 
forma de passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que 
mostra  o  quanto  estamos  interessados  em  que  nosso  pensamento  seja  bem 
compreensível com lógica e clareza. As idéias devem dividir os parágrafos de acordo 
com a distinção entre elas, ou seja, para cada nova abordagem, um novo parágrafo. 
Contudo, é necessário que exista uma ligação entre os argumentos expostos, caso 
contrário, a coesão não existirá. Para que um texto fique claro e objetivo  o mesmo 
precisa  realçar  pontos,   para  que sua estética  seja  vista  de  maneira  plausível.  E 
fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos que participam da 
construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O  conteúdo  do  aluno  foi 
revisado e a Comissão mantém a sua nota,

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,   10  de dezembro de 2009.



(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  866/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

40CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-15.439.237 FABRÍCIO RODRIGUES DA SILVA interpôs recurso administrativo 
por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 no quesito ortográfico, a justificativa apresentada pelo 
candidato não procede, pois ele não atendeu à exigência do enunciado proposto pela 
redação  que trazia  o  tema entre  aspas,  tratava-se  de  uma mera  transcrição  não 
cabendo nenhum tipo de alteração no critério de correção;

1.2.2 na linha 10, lembramos que o formulário oficial no qual 
o candidato escreveu seu texto, deve ser utilizado com justeza e precisão. A comissão 
entende  que  os  caracteres  precisam estar  contidos  no  espaçamento  devidamente 
destinado, sendo indevida a extrapolação de linhas;

1.2.3  a  avaliação  do  conteúdo,  exige  a  observação  dos 
seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao  tema proposto;  2.  Argumentação  coerente  das 
idéias  e  informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização 
adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses  elementos, 
analisados pelo responsável  pela correção, gera uma nota justa e proporcional  ao 
texto apresentado pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do 
eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de 
frases,  pois  o  texto  deve  ser  construído  a  partir  das  idéias  de  seu  tempo e  das 
concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se insere o que 
pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal  linha  de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a 
outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela  manutenção  da  nota  atribuída  ao  candidato,  no  item  conteúdo,  indeferindo 
totalmente seu pleito,



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,   10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  867/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

41CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG-10.693.152 
EDSON FERREIRA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  que  diz  respeito  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não 
indica, de forma objetiva, o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  868/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

42CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – 7ª  RPM – MG-12.287.100 
EDIMILSON  ÉDIPO  HEMETÉRIO  TAVARES  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 8 houve a perda de um ponto por erro ortográfico. O 
candidato reivindica  um ponto  que  lhe  foi  retirado na linha  20,  alegando erro  ortográfico 
idêntico ao já assinalado na linha 8, contudo, o erro ortográfico que não será marcado deve 
ocorrer em palavras idênticas, o que não é o caso em lide pelo fato de serem as palavras 
distintas;

1.2.2  no  que  diz  respeito  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não 
especifica  em  quais  pontos  discorda  da  correção,  bem  como  não  indica  o  que  estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  869/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

43CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – 7ª  RPM – MG-13.450.251 
TADEU AUGUSTO FERREIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  ao  conteúdo,  o  candidato  fez  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica 
em quais  pontos  discorda  da  correção,  bem como não  indica  o  que  estaria  tecnicamente 
corrigido incorretamente,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  870/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

44CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG-11.940.211 
DELCIRA IMACULADA ARCANJO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1   na linha 14 a candidata reivindica um ponto que lhe foi 
retirado pelo quesito Ortografia devido à ausência do sinal indicativo da separação das sílabas. 
A candidata argumenta que o sinal foi colocado e que está por baixo da marcação do corretor. 
Após  cuidadosa  análise  fica  ratificada  a  perda  do  ponto  pela  não  marcação  do  sinal 
característico da separação de sílabas;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  a  candidata  faz  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. A candidata não especifica 
em quais  pontos  discorda  da  correção,  bem como não  indica  o  que  estaria  tecnicamente 
corrigido incorretamente,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 871/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

45CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 12.771.301 
LEONARDO NUNES GOMES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  6,  o  candidato  usou  duas  vezes  o  gerúndio  de  maneira 
incorreta, o que determinou a perda dos pontos;

1.2.2 na linha 8, o candidato reivindica a perda de dois pontos. A palavra 
“não” encontra-se grafada corretamente, devendo o ponto ser revertido ao candidato. Já o uso do gerúndio 
na mesma linha é utilizado incorretamente, o que acarreta a perda do ponto;

1.2.3  quanto  ao Conteúdo,  o  candidato  faz uma explanação  subjetiva  a 
respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica em quais pontos discorda 
da correção, bem como não indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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 
59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  872/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

46CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 11.874.882 
ALEX FERNANDES CAMPOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  do Tema,  o  candidato  solicitou  revisão de ponto 
retirado pelo quesito ortografia. O ponto deverá ser revertido ao candidato uma vez que a 
palavra foi escrita corretamente e não trouxe prejuízo para o entendimento do texto;

1.2.2  na  linha  do  Título,  o  candidato  reivindicou  um 
ponto retirado por uso de pontuação inadequada. O ponto deverá ser revertido 
ao  candidato  por  não  ficar  configurada  a  incorreção  do  uso  da  referida 
pontuação;

1.2.3 na linha 11, o candidato alegou que não há erro 
de  Morfo-Sintaxe,  contudo  pode-se  observar  que  existe  um  emprego 
inadequado de uso da crase e isto configura problema de Morfo-Sintaxe, uma 
vez  que  “crase”  significa  fusão  de  um pronome com um artigo,  indicando 
problema morfosintático;

1.2.4  quanto  ao  conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto, 
indicando fontes de consulta sem vinculação com o certame. O candidato não 
especificou em quais pontos discordou da correção, bem como não indica o 
que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  873/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

47CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 17.697.928 
DIOGO RODRIGO MARTELETO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 1, ocorreu a retirada de dois pontos. Um 
ponto pelo uso inadequado da vírgula, separando sujeito e verbo e outro ponto 
pelo uso inadequado da crase, que para ser usada é necessário que haja fusão 
da preposição “a” com o artigo “a”, o que não ocorreu. O candidato faz uma 
interpretação equivocada e indica fontes de consulta sem vinculação com o 
certame;

1.2.2 na linha 2, observou-se a perda de três pontos, 
sendo: falta do hífen na palavra “bem-estar”, a ilegibilidade de uma pontuação 
assinalada em que o candidato não define se é um ponto, uma vírgula ou 
ponto e vírgula e o erro ao escrever a palavra “prevenir”, com “e” e não com 
“i” (previnir) como tenta justificar o candidato;

1.2.3 na linha 3, o candidato argumentou a respeito de 
um emprego de vírgula, mas nesta linha o ponto retirado foi de Ortografia;

1.2.4 na linha 4, o candidato argumentou a perda de 
um ponto referente à Pontuação, mas na referida linha o ponto retirado é de 
Morfo-Sintaxe pelo uso inadequado da crase. O candidato mencionou como 
referência um endereço virtual que não possui vinculação com o concurso;

1.2.5 na linha 10, o candidato reivindicou três pontos 
retirados por uso inadequado de vírgulas. A ausência de vírgulas para separar 
o termo intercalado “cada vez mais” ratifica a perda de dois pontos, contudo a 
vírgula colocada pelo candidato  após  a palavra “brasileiras” não configurou 
incorreção, sendo este ponto revertido ao candidato;



1.2.6 na linha 13, o candidato argumentou a respeito 
de três pontos retirados. Um ponto foi perdido no quesito Ortografia pelo uso 
inadequado do acento na palavra “informatizada”. Outros dois pontos foram 
retirados por Pontuação no que diz respeito a vírgulas. A perda do ponto pela 
ausência da vírgula após a palavra “Contudo”, no início do período, deverá ser 
revertido ao candidato por ser a referente vírgula de uso opcional. O ponto 
perdido pela colocação da vírgula após a palavra “diminuir” se justifica por ser 
um período curto em que os termos possuem estreita  ligação lógica o que 
evidencia ser inadequada a pausa pela colocação da vírgula;

1.2.7 na linha 18, o candidato argumenta a respeito de 
três  pontos  retirados.  Um  ponto  pela  ausência  de  vírgula  após  a  palavra 
“portanto”, uma vez que é usada como conjunção conclusiva após um verbo, o 
uso da vírgula é obrigatório. Outros dois pontos por uso inadequado de crase. 
O candidato argumenta que “o uso da crase é livre desde que o emprego do 
artigo  seja  facultativo”  e  sugere  fontes  de consulta  sem vinculação  com o 
certame. O certo é que a questão não ocorre desta forma. O sinal indicativo de 
crase mostra que há uma fusão de um artigo com um pronome. Se existir o 
artigo, mas não o pronome, não ocorrerá crase pela ausência de uma das 
partes necessárias para se ter a crase. O argumento de que a existência do 
artigo deixa facultativa a marcação da crase não se sustenta. No caso dos dois 
pontos reivindicados pelo candidato, não existe o pronome e tão somente o 
artigo “a” pelo que deixa incorreta a marcação do sinal de crase;

1.2.8  quanto  ao  Conteúdo  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O 
candidato não especifica em quais pontos discorda da correção, bem como não 
indica o que estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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 
48 (quarenta e oito)  para 50 (cinquenta) 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  874/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

48CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 10.258.737 
CÉSAR HENRIQUE FERNANDES E SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha do Título o candidato reivindica um ponto retirado 
no quesito Pontuação. Não há irregularidade quanto a este quesito. O ponto deve ser revertido 
ao candidato;

1.2.2 na linha 1, foi retirado um ponto do candidato no quesito 
Ortografia. A palavra em questão foi usada corretamente e não compromete ou dificulta a 
leitura do período. O ponto deverá ser revertido;

1.2.3 na linha 5, o candidato argumenta a respeito da perda de 
um ponto pela grafia incorreta de uma palavra e alega que grafou adequadamente o termo. O 
ponto  foi  retirado  pelo  fato  do  candidato  não  se  decidir  quanto  à  correta  acentuação  da 
palavra. O termo fica levemente rasurado, o que dificulta e/ou impede que se defina se houve 
um acento ou apenas o pingo no “i”, o que justifica a perda do ponto;

1.2.4 na linha 11, o candidato argumenta a respeito da perda de 
um ponto pela grafia incorreta de uma palavra e alega que grafou adequadamente o termo. O 
ponto foi retirado em razão de uma rasura que impede a definição da letra usada na palavra, o 
que justifica a perda do ponto. O zelo com o texto é de responsabilidade do candidato, uma 
vez que rabiscos, rasuras ou outras demonstrações de falta de cuidado com a redação podem 
comprometer a leitura por parte daqueles que vão corrigi-la;

1.2.5 na linha 18, houve a perda de dois pontos no quesito Morfo-
Sintaxe. O candidato tem razão em relação a um dos pontos, no que se refere ao emprego da 
palavra  “cidadão”.  Não  existe  incorreção  na  mencionada  situação.  Um  ponto  deverá  ser 
revertido ao candidato nessa linha;

1.2.6  quanto  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica 
em quais  pontos  discorda  da  correção,  bem como não  indica  o  que  estaria  tecnicamente 
corrigido incorretamente,

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 
54 (cinquenta e quatro)  para 57 (cinquenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  875/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

49CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 132.487.777 
FABRÍCIO DE FARIA FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  1,  o  candidato  perdeu  dois  pontos  pelo  quesito 
Ortografia,  porém  há  apenas  a  marcação  de  um  erro  ortográfico,  devendo  o  ponto  ser 
revertido;

1.2.2 nas linhas 4, 6 e 17 o candidato reivindica três pontos por 
erros ortográficos idênticos que já haviam sido assinalados na linha 1. Os três pontos devem 
ser revertidos ao candidato;

1.2.3 na linha 21, o candidato argumenta a respeito de um ponto 
que lhe foi retirado no quesito Ortografia. A palavra está rasurada o que impede e/ou dificulta 
a sua leitura e interpretação, o que justifica a perda do ponto;

1.2.4 na linha 26, o candidato perdeu dois pontos por ter grafado 
duas palavras de maneira incorreta, porém assinaladas em local impróprio, ou seja, no campo 
Pontuação. Permanece a perda dos dois pontos pelas palavras marcadas pelo corretor como 
incorretas;

1.2.5  na  linha  28,  o  candidato  reivindica  um  ponto  por  erro 
ortográfico  idêntico,  alegando  que  na  linha  5  a  mesma palavra  foi  marcada  e  seu  ponto 
subtraído, contudo na linha 5 não há marcação ou perda de ponto pelo uso da palavra grafada 
incorretamente na linha 28;

1.2.6  quanto  ao  Conteúdo  o  candidato  faz  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica 
em quais  pontos  discorda  da  correção,  bem como não  indica  o  que  estaria  tecnicamente 
corrigido incorretamente,

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 



45 (quarenta e cinco)  para 49 (quarenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  876/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

50CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 11.741.486 
JONAS RONALDO DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  11,  o  candidato  reivindica  um ponto  retirado  no 
quesito Ortografia. Apesar de haver uma leve rasura na palavra, a leitura e o entendimento 
não ficaram comprometidos. O ponto deve ser revertido ao candidato;

1.2.2 na linha 12, o candidato argumenta a respeito da 
perda de um ponto por erro ortográfico idêntico, que já havia sido cometido na 
linha 3. Para a consideração do erro idêntico, a palavra deve ser a mesma, o 
que não ocorre no caso em lide por serem as palavras distintas;

1.2.3  na  linha  15,  houve  a  perda  de  um  ponto  no 
quesito Ortografia, contudo não há nenhuma irregularidade ou incorreção na 
mencionada linha. Um ponto deverá ser revertido ao candidato.

1.2.4  quanto  ao  Conteúdo  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O 
candidato  não  especifica,  objetivamente,  em  quais  pontos  discorda  da 
correção,  bem  como  não  indica  o  que  estaria  tecnicamente  corrigido 
incorretamente,

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 
55 (cinquenta e cinco)  para 57 (cinquenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  877/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

51CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG-12.974.412 
PEDRO HENRIQUE XAVIER DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 13, a alegação não foi acatada. Segundo o edital, a 
rasura deve ser penalizada. Era só colocar o digo entre vírgulas, e nada rasurar;

1.2.2 na linha 21, a  alegação não foi acatada. O  Portanto,  ao 
iniciar a conclusão, nos remete a todo o texto escrito até então. A virgulação é necessária;

1.2.3   quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir [o texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de ideias/
argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de  obedecer  a  NCL,  fazer  uso  de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída,

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,  10   de dezembro de 2009.



(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  878/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

52CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 100.234.09 
RÓSSIO FERREIRA DE ANDRADE  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  5,  decidiu-se  deferir  o  pedido, 
observando que a anotação do erro não foi totalmente equivocada, pois existe 
uma rasura nesta linha, contudo, levando-se em consideração que a rasura 
está entre parênteses, a decisão será favorável ao candidato;

1.2.2  quanto  a  avaliação  do  conteúdo,  exige-se  a 
observação  dos  seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao  tema  proposto;  2. 
Argumentação coerente das  idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de 
articuladores;  4.  Organização  adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade 
vocabular.  A  soma  desses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela 
correção,  gera  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato.   Vale  ressaltar  que,  em consonância  com a  teoria  do eminente 
lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza do texto não é um aglomerado de frases, 
pois  o  texto  deve  ser  construído  a  partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das 
concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da   sociedade  no  qual  se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). 

Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples 
justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a construção 
adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção da nota 
atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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 
59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  879/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

53CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-15.048.767  DANIEL  FELIPE  FERNANDES  SILVA  interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 7, usa-se vírgula para explicações;

1.2.2   quanto  ao  conteúdo,  o  primeiro  contato  com  a 
redação surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na 
forma de passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que 
mostra  o  quanto  estamos  interessados  em  que  nosso  pensamento  seja  bem 
compreensível  com lógica  e  clareza.  Para  que um texto fique claro  e  objetivo  o 
mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética seja vista de maneira plausível. 
E fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos que participam da 
construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O  conteúdo  do  aluno  foi 
revisado e a Comissão mantém a sua nota,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 880/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

54CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG-10.558.487 
FABIANO DE SOUZA BATISTA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no tema, com os dois pontos, a letra maiúscula só ocorre 
quando  for  citado  ou,  evidentemente,  o  próximo  elemento  for  nome  próprio  ou  palavras 
escritas normalmente com letra inicial maiúscula;

1.2.2 na linha 2, não tem nenhuma palavra marcada;

1.2.3 na linha 18, dentro do contexto necessita-se sim de vírgulas;

1.2.4  quanto  ao  conteúdo,  no  primeiro  contato  com a  redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos  que  participam  da  construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O 
conteúdo do aluno foi revisado e a Comissão mantém a sua nota,

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,   10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM



DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 881/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

55CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-11.202.586 SAMUEL PINHEIRO DE PAIVA VASCONCELOS  interpôs recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 3, foi tirado apenas um ponto em pontuação, 
que foi na 1ª vírgula;

1.2.2 na linha 15, o erro não está relacionado com adjunto 
adverbial;

1.2.3   quanto  ao  conteúdo,  no  primeiro  contato  com  a 
redação surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na 
forma de passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que 
mostra  o  quanto  estamos  interessados  em  que  nosso  pensamento  seja  bem 
compreensível  com lógica  e  clareza.  Para  que um texto fique claro  e  objetivo  o 
mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética seja vista de maneira plausível. 
E fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos que participam da 
construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O  conteúdo  do  aluno  foi 
revisado e a Comissão mantém a sua nota,

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,  10  de dezembro de 2009.



(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  882/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

56CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª  RPM  – 
MG-14.276.295 DIEGO LUCIANO LIZANDRO  interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1  quanto  ao  conteúdo,  no  primeiro  contato  com  a 
redação surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na 
forma de passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que 
mostra  o  quanto  estamos  interessados  em  que  nosso  pensamento  seja  bem 
compreensível  com lógica  e  clareza.  Para  que um texto fique claro  e  objetivo  o 
mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética seja vista de maneira plausível. 
E fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos que participam da 
construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O  conteúdo  do  aluno  foi 
revisado e a Comissão mantém a sua nota,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  883/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

57CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 15.860.767 
DIEGO ALEXANDRE NECA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  9,  o  candidato  reivindica  um ponto  que  lhe  foi 
retirado pelo quesito Ortografia por configurar erro ortográfico idêntico ao que já havia sido 
retirado no Título da redação, devendo o ponto ser revertido ao candidato;

1.2.2 nas linhas 17 e 20, o candidato argumenta a respeito de 
erros ortográficos idênticos ao que já havia sido cometido na linha 5. Para a consideração do 
erro idêntico, a palavra deve ser a mesma, o que não ocorre no caso em lide por serem as 
palavras distintas. Já os erros assinalados para as palavras das linhas 17 e 20 fica constatado 
a marcação do erro ortográfico idêntico, devendo o ponto ser revertido ao candidato;

1.2.3  quanto  ao  Conteúdo  o  candidato  faz  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica 
em quais  pontos  discorda  da  correção,  bem como não  indica  o  que  estaria  tecnicamente 
corrigido incorretamente,

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 60 (sessenta) 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM



DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  884/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

58CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  7ª RPM  –  MG  – 
10.677.951 LEONARDO NUNES PEREIRA interpôs recurso administrativo  por não 
concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
redação;

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

1.2.1 na linha 9, o candidato argumenta a respeito de um 
ponto retirado no quesito Ortografia. No caso em lide há uma rasura no período, o que 
compromete a leitura e/ou a interpretação. O zelo com o texto é de responsabilidade 
do candidato, uma vez que rabiscos, rasuras ou outras demonstrações de falta de 
cuidado com a redação podem comprometer a leitura por parte daqueles que vão 
corrigi-la;

1.2.2 na linha 11, o candidato reivindica um ponto que lhe 
foi retirado no quesito Ortografia. Ficou constatado que há uma leve rasura na palavra 
“profissionais” que não chega a comprometer o entendimento e a leitura do período, o 
ponto deve ser revertido ao candidato;

1.2.3  na  linha  26,  tem-se  uma  oração  subordinada 
explicativa, por isso a obrigatoriedade da vírgula, pois como ensina CEGALLA (2008): 
“As explicativas são isoladas por pausas, que na escrita se indicam por vírgulas (...) 
explicam ou esclarecem, à maneira de aposto, o termo antecedente”;

1.2.4 quanto ao Conteúdo o candidato faz uma explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não 
especifica em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente,

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 59(cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) 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,  10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  885/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

59CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 16.142.946 
RUAN CARLOS GALHARD DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 2, 6 e 15 da Redação, esta comissão 
decidiu deferir parcialmente a argumentação apresentada no que se refere ao 
modo de escrita do candidato, especificamente, quando grafa a letra “a” não 
completando a circunferência;

1.2.2 quanto à alegação, referente ao uso da letra “F” 
nas  palavras,  entende  esta  comissão,  por  unanimidade,  que   o  Candidato 
descumpriu o disposto no edital, Item 1.1. Ortografia, que explicita como um 
dos  critérios  para  correção  o  conhecimento  e  uso  adequados  de  letras 
minúsculas e maiúsculas. No caso em análise, não restou dúvidas de que o 
candidato utiliza a letra “F” sem qualquer critério normativo, ou seja, ele insere 
a  letra  “F”  maiúscula  no  meio  das  palavras  ou  no  meio  das  frases  sem 
observar os preceitos gramaticais exigidos;

1.2.3  a  avaliação  do  conteúdo  da  redação  exige  a 
observação  dos  seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao  tema  proposto;  2. 
Argumentação coerente das  idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de 
articuladores;  4.  Organização  adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade 
vocabular.  A  soma  desses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela 
correção,  gera  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo 
candidato.   Vale  ressaltar  que,  em consonância  com a  teoria  do eminente 
lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza do texto não é um aglomerado de frases, 
pois  o  texto  deve  ser  construído  a  partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das 
concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da   sociedade  no  qual  se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). 
Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases 



corretas, uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. 
Assim, a comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no 
item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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 
56 (cinquenta e seis)  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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 886/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

60CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 11.597.664 
JOSÉ CARLOS LIRA MOREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 2, a palavra “informações” está legível, devendo 
o ponto ser revertido ao candidato, já a palavra “aos” está ilegível, sendo que a falta de 
coordenação motora e  tensão não  podem ser  aceitas  como justificativa  para  a  grafia 
incorreta ou ilegível;

1.2.2 na linha 3, a palavra “tendo” não está marcada como erro 
de ortografia, e sim como problema de Morfo-Sintaxe, já a palavra “aí” apresenta erro, 
pois não está acentuada, mas tão somente com o pingo no “i”. O nervosismo não pode ser 
aceito como tentativa de justificar a grafia incorreta;

1.2.3 na linha 10, o candidato reivindica  perda de 2 pontos, 
mas o corretor retirou apenas 1 ponto desta linha no quesito ortografia pela ilegibilidade 
da palavra “assumir”;

1.2.4  na  linha  15,  a  vírgula  foi  empregada  corretamente, 
devendo o ponto ser revertido ao candidato;

1.2.5  quanto  ao  Conteúdo  o  candidato  faz  uma  explanação 
subjetiva  a  respeito  do  que  considera,  ou  acha,  que  seja  correto.  O  candidato  não 
especifica  em quais  pontos discorda da correção, bem como não indica  o que estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente;

1.2.6 Com relação à soma do Total 1, houve equívoco, onde se 
lê 28, fará constar 40,

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 42 (quarenta e dois)  para 56 (cinquenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  887/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

61CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – 7ª  RPM – MG-15.781.777 
RENATO DE BARROS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 9, a verificação da estética na grafia é importante, 
para que a letra seja visível e compreensível para quem lê;

1.2.2 na linha 12, a palavra “NÃO” está incorretamente acentuada, 
sendo que não foi utilizado o til;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo,  no  primeiro  contato  com a  redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza.  Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos  que  participam  da  construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O 
conteúdo do aluno foi revisado, não alterando sua nota neste quesito,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  888/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

62CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – 7ª  RPM – MG-12.964.026 
HEBERT HENRIQUE SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 4, um dos valores da vírgula é marcar uma pequena 
pausa no texto escrito, que no nosso caso é de grande necessidade;

1.2.2  na  linha  10,  apesar  de  ser  a  mesma  palavra  os  erros 
computados  foram  diferentes.  Foi  escrito  primeiro  “concientização”  e  na  segunda  vez 
“conciêntização”.  Apesar  de  na  correção,  na  linha  10  ter  sido  marcado  duas  questões  foi 
computada apenas uma;

1.2.3 na linha 15, a palavra “MAS” não possui acento;

1.2.4  quanto  ao  conteúdo,  no  primeiro  contato  com a  redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza.  Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos  que  participam  da  construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O 
conteúdo do aluno foi revisado, não alterando sua nota neste quesito,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  889/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

63CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 12.376.927 
CÉSAR CANAAN DOS SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no tema, não se observou problemas de pontuação e morfo-
sintaxe, revertendo-se dois pontos ao candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo, não é interessante após ter escrito um 
parágrafo,escrever outro com uma conjunção. O motivo é o fato de um parágrafo geralmente 
expressar uma determinada idéia. Sendo as idéias separadas em parágrafos,referir-se a elas 
primeiramente com o uso de conjunção. No primeiro contato com a redação surge algo que 
torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a mensagem ao 
nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos interessados em 
que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para que um texto fique 
claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua   estética seja vista de 
maneira plausível.  E  fazendo parte desta estética,  estão uma infinidade de elementos que 
participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência. O conteúdo do aluno foi 
revisado e a Comissão mantém a sua nota,

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 60 (sessenta) 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM



DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  890/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

64CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 13.607.166 
DIEGO ANTÔNIO MACIEL DE SOUSA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 3, 6, 12, 15 e 22, o candidato encontra-se com 
razão, devendo reverter 05 (cinco) pontos;

1.2.2 nas linhas 9, 18, 24 e 25, apesar de parecer simples, o uso 
da vírgula é um elemento da escrita em que muitos tropeçam. E uma vírgula mal colocada, ou 
a falta dela, pode prejudicar completamente a clareza de um texto. Os pontos destacados pelo 
candidato, relacionado a vírgula não procedem,

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 
55 (cinquenta e cinco)  para 60 (sessenta) 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1032/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

65CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 7ª RPM – MG – 11.284.759 
JÚNIO HENRIQUE DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 02 e 25, o erro ortográfico na mesma palavra, 
será computado só uma vez. Temos palavras diferentes, devem ser computadas duas vezes;

1.2.2  na  linha  12,  a  alegação  do  candidato  procede,  devendo 
reverter 01 (um) ponto;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo,  no  primeiro  contato  com a  redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua   estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos  que  participam  da  construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O 
conteúdo do aluno foi revisado e a Comissão mantém a sua nota,

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 
56 (cinquenta e seis)  para 57 (cinquenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM



DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 900/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

66CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 9ª RPM – MG-12.451.013 
ÁLVARO DE PAULA TEIXEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir [o texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de ideias/
argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de  obedecer  a  NCL,  fazer  uso  de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  899/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

67CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  9ª  RPM  –  MG-9.084.628 
GILSON GONÇALVES RODRIGUES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na linha 1, a repetição do vocábulo com não constitui, no 
caso, reforço de expressão. A oração está até redundante. A alegação não foi acatada;

1.2.2 na linha 2, locuções adjetivas formadas por tanto ... tanto, 
tanto ... com,  dentre outras, ficam sempre entre vírgulas. A alegação não foi acatada;

1.2.3  no  quesito  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir [o texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de ideias/
argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de  obedecer  a  NCL,  fazer  uso  de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. 

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 898/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

68CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 9ª RPM – MG-13.090.529 
WAGNER ALVES DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  2,  não  existe  marcação,  estando  coerente  o 
candidato;

1.2.2  nas  linhas  9,  20  e  16,  o  candidato,  de  acordo  com  a 
gramática encontra-se com razão,

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 
59 (cinqüenta e nove) para 63 (sessenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  897/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

69CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 9ª RPM – MG-11.770.515 
WENDELES CARVALHO ALVES BATISTA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 6, 24 e 14, houve erro de grafia, dificultando o 
entendimento da palavra;

1.2.2 nas linhas 15, 29 e 30, em um ponto pedido, o candidato 
encontra-se correto;

1.2.3 nas linhas 19, 24 e 26, é necessário separar as palavras com 
hífen ao final da linha, não ultrapassando o limite permitido,

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 
55 (cinqüenta e cinco) para 58 (cinqüenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  896/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

70CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 9ª RPM – MG-10.915.833 
WILLIAM RODRIGUES GOMES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 no título, faltou o cedilha na palavra “confiança”;

1.2.2  nas  linhas,  3,  19  e  15,  estão  corretas  as  alegações  do 
candidato, devendo reverter 04 (quatro) pontos;

1.2.3 na linha 9, sua grafia torna-se incoerente o pedido;

1.2.4 na linha 23, está correta a alegação do candidato, devendo 
ser reverter 01 (um) ponto;

1.2.5  quanto  ao  conteúdo,  no  primeiro  contato  com a  redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos  que  participam  da  construção  textual,  entre  eles,  a  coesão  e  a  coerência.  O 
conteúdo do aluno foi revisado e a Comissão mantém a sua nota,

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 
52 (cinqüenta e dois) para 57 (cinqüenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  895/09 – DRH/CRS 

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo 26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – 9ª RPM – DF-110.034.065-0 
MÁRCIO MACHADO TEIXEIRA ROSA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

                                   1.2.1 em todas as alegações relativas à 
parte gramatical, constante do item 4.1.1, encontra-se o candidato com razão, devendo ser 
revertidos 05 (cinco) pontos;

                             1.2.2 as alegações do item 4.1.2 procedem 
parcialmente.  Na  oração  citada,  existem  duas  locuções  adverbiais  justapostas  (no  meio 
familiar e através de conversas e orientações). Por tal motivo, o uso de uma vírgula ou de um 
conectivo entre elas se faz necessário. A expressão em parte, se não ficar entre vírgulas, 
tornaria a passagem ambígua e até mesmo ininteligível. 

                                    1.2.3 na linha 19, a alegação é 
procedente, devendo ser revertidos 03 (três) pontos para o candidato;

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 52 
(cinqüenta e dois) para 60 (sessenta) 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,  10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  894/09 – DRH/CRS 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo 26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 9ª RPM – MG-13.263.586 
JESIEL DA ROCHA AQUINO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  em  todas  as  alegações  relativas  à  parte  gramatical 
constantes nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10 encontra-se o 
candidato com razão, devendo ser revertidos doze pontos ao candidato;

1.2.2 a alegação constante no item 4.1.3 não é procedente. No 
entanto, na redação, principia a oração, modificando-a por inteiro. Assim sendo, a 
vírgula é obrigatória;

1.2.3 a alegação constante no item 4.1.7 não é procedente. Em 
ajudando-a  a,  o  primeiro  a  é  realmente  um  pronome,  mas  a  que  palavra 
anteriormente expressa ela se refere?;

1.2.4 a alegação constante no item 4.1.9 não procede. Faltou 
um verbo na oração adverbial final;

   1.2.5 quanto ao conteúdo, para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha 
frases/orações inteligíveis mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da 
Língua (NCL); também não basta abordar  o tema de forma periférica,  superficial, 
próxima  ao  senso  comum.  Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um 
adequado entrelaçamento de ideias/argumentos que forem expostos.  É primordial, 
além de obedecer  a NCL,  fazer  uso de intertextualidades,  apresentar  um domínio 
vocabular  bem  acima  da  linguagem  grupal,  que  é  bastante  exígua.  Esses  itens, 
acrescidos  de outros  enriquecedores,  são imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o 
esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com os olhos voltados para as 



observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída,

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 48 (quarenta e oito) para 60 (sessenta) 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  892/09 – DRH/CRS 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo 26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 9ª RPM – MG-11.960.447 
BRUNO FERREIRA CARVALHO  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  02,  houve  erro  de  pontuação.  O  adjunto 
adverbial  deslocado  “com  o  passar  dos  anos”  exigiu  vírgula.  Houve,  também, 
problema de estruturação sintática em todo esse período;

1.2.2 na linha 06, não houve erro de pontuação, pois a vírgula 
não é obrigatória nesse caso, sendo revertido o ponto;

1.2.3 na linha 12, não houve erro de pontuação, pois a vírgula, 
nesse caso, não é obrigatória, sendo revertido o ponto;

1.2.4  na  linha  15,  houve  erro  de  pontuação.  Trata-se  de 
inversão sintática, que deve ser sinalizada pelo emprego adequado da vírgula;

     1.2.5 quanto ao conteúdo, a comissão é de parecer que as 
notas sejam mantidas. O candidato apresentou desenvolvimento superficial do tema, 
limitou-se  à  reprodução  de  lugares-comuns,  evidenciando  desinformação  e  pouca 
capacidade  argumentativa.  Verifica-se  a  presença  de  idéias  superficiais  e 
fragmentadas,  que  prejudicam  a  identificação  de  um  ponto  de  vista.  O  ato  de 
dissertar  pressupõe  amadurecimento,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  da 
expressão verbal. O texto avaliado não apresentou essas características: é cicrular, 
tautológico e autorreferenciado, o que justifica a valoração que lhe foi atribuída. A 
divisão de parágrafos do texto foi  também ruim: os períodos apresentaram ideias 
fragmentadas,  conduzindo  para  uma  conclusão  fraca,  o  que  sugere  estruturação 
textual aleatória, sendo mantida a pontuação,



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 54 (cinqüenta e quatro) para 57 (cinqüenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 891/09 – DRH/CRS 

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo 26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  9ª  RPM  –  MG-10.944.630 
DANIEL NUNES DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 20, são quatro penalizações, a saber: falta vírgula após 
a palavra função; a palavra juntos deve estar no singular; falta crase no a; falta vírgula após 
a palavra sociedade. O suposto e, citado no recurso, está rasurado; 

1.2.2  na  linha  21,  a  alegação  foi  acatada,  sendo  revertido  um 
ponto para o candidato;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua 
(NCL); também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próxima ao senso 
comum. Ao produzir [o texto dissertativo], deve haver um adequado entrelaçamento de idéias/
argumentos  que  forem  expostos.  É  primordial,  além  de  obedecer  a  NCL,  fazer  uso  de 
intertextualidades, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante  exígua.  Esse itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade, sendo mantida a nota 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 parcialmente, devendo a nota ser alterada de 55 
(cinqüenta e cinco) para 56 (cinqüenta 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,   10   de dezembro de 2009.



(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  893/09 – DRH/CRS 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo 26, aprovado pelo 
decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 9ª RPM – MG-14.594.340 
DIMITRY MARQUES RAMOS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

 1.2.1 na linha 03, o candidato foi apenado com a perda de 
1(um) ponto por não colocar uma – necessária – vírgula antes da locução adverbial 
entre outros;

1.2.2  na  linha  09,  as  alegações  foram  acatadas,  sendo 
revertidos dois pontos para o candidato;

1.2.3 na linha 16, a alegação foi  acatada,  sendo revertido 
um ponto para o candidato;

1.2.4 nas linhas 16 e 17 (sic), foram consideradas as linhas 17 
e 18, procedendo a alegação, sendo revertido um ponto para o candidato;

1.2.5 na linha 19, o erro de ortografia foi assinalado pela grafia 
maiúscula em imposSibilitar; o alegado retoque não se justificou. A alegação quanto 
à pontuação foi acatada, sendo revertido um ponto para o candidato;

1.2.6 quanto ao conteúdo, para que seja produzido um texto 
dissertativo de boa qualidade, não basta que o candidato simplesmente justaponha 
frases/orações inteligíveis mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da 
Língua (NCL); também não basta abordar  o tema de forma periférica,  superficial, 
próxima  ao  senso  comum.  Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um 
adequado entrelaçamento de idéias/argumentos que forem expostos.  É primordial, 
além de obedecer  a NCL,  fazer  uso de intertextualidades,  apresentar  um domínio 
vocabular  bem  acima  da  linguagem  grupal,  que  é  bastante  exígua.  Esse  itens, 
acrescidos  de outros  enriquecedores,  são imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o 



esperado  nível  de  qualidade  e  de  sustentabilidade.  Por  isso,  a  Comissão  reviu  a 
redação do candidato, e manteve-lhe a nota atribuída,

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 50 (cinqüenta) para 55 (cinqüenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 901/09 – DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I  e II,  número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  10ª  RPM  –  MG–
13.813.849 RONALDO FERREIRA DA SILVA  interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que  o  candidato  fez  uma  explanação  subjetiva  a  respeito  do  que  considerou,  ou 
achou,  que  seria  correto.  O  candidato  não  especificou,  objetivamente,  em  quais 
pontos  discordou da correção,  bem como não indicou  o que estaria  tecnicamente 
corrigido incorretamente,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  902/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

71CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 10ª RPM – MG-12.928.005 
DENIS HENRIQUE DE MORAES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 1, a correção procede, pois o candidato não usou a 
vírgula exigida. Uma vez que um termo intercalado seja interposto entre os termos essenciais 
da oração, deve-se, obrigatoriamente, separá-lo por vírgulas. No caso: “a cada dia”. Logo, a 
pontuação será mantida. Há um equívoco, no que tange a indignação do candidato ao indagar 
sobre espaçamento. A comissão desconhece este aspecto nos parâmetros de correção, uma 
vez que não foi atribuída nenhuma referência a espaçamento no conjunto da proposta da 
redação; 
1.
27  1.2.2 na linha 13, a argumentação se repete, quando o candidato 
pede revisão de um item desconhecido pela comissão, no que se refere a espaçamento. Vale 
ressaltar  que a comissão não apresentou, em momento algum, referência a espaçamento, 
como critério de correção. Por outro lado, o erro registrado pelo corretor se faz pela falta da 
vírgula antes do verbo contribuir. Logo, a correção procede e a pontuação será mantida;
28
1.             1.2.3 na linha 6, o erro apontado pelo corretor se dá pelo uso 

indevido da vírgula, pois não se usa vírgula entre sujeito e predicado e, ainda, não se usa a 
vírgula  para  separar  a  soma entre  dois  elementos  pertencentes  ao  mesmo campo  de 
significação,  ligados pela conjunção aditiva  e,  como pode ser  verificado na redação do 
candidato: “violência, e repressão”. Esta construção é inadmissível, conforme parâmetros 
gramaticais já estabelecidos. Portanto, a correção procede e a pontuação será mantida;

1.2.4 na linha 9, não se separa o sujeito do verbo com nenhum 
sinal de pontuação, como fez o candidato. A correção é procedente e diz respeito ao quesito 
pontuação, não ortografia, como argumenta o requerente;
2.
3.      1.2.5  nas  linhas  11  e  não  na  12,  como  alega  o  candidato,  a 

correção procede no que tange ao aspecto ortográfico e não morfossintático, conforme 
marcado  pelo  corretor.  A  comissão  entendeu  que  tal  palavra  encontra-se  grafada 
incorretamente, uma vez que destoa da forma correta e já estabelecida pela gramática 
normativa. Portanto, a pontuação será mantida;

1.2.6 a avaliação do conteúdo, exige a observação dos seguintes 
itens:  1.  Pertinência  ao  tema  proposto;  2.  Argumentação  coerente  das   idéias  e 



informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal  linha  de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    903/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

29CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 10ª RPM – MG-12.427.031 
DANIEL VIEIRA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 Na apresentação do recurso, o candidato solicita revisão de 
pontos  retirados  em um quesito  relacionado  ao  conteúdo,  contudo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não 
especifica, objetivamente, em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que 
estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   904/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

30CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 10ª RPM – MG-12.918.157 
HIGOR CHARLES TEODORO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  no primeiro  contato  com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    905/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

31CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 10ª RPM – MG-11.419.467 
EDUARDO PEREIRA LIMA FILHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  no primeiro  contato  com a redação 
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a 
mensagem ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos 
interessados em que nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza. Para 
que um texto fique claro e objetivo  o mesmo precisa realçar pontos,  para que sua estética 
seja  vista  de  maneira  plausível.  E  fazendo  parte  desta  estética,  estão  uma infinidade  de 
elementos que participam da construção textual, entre eles, a coesão e a coerência, 

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  906/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

32CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 10ª RPM – MG-10.726.095 
CARLOS ROBERTO DA CRUZ JÚNIOR  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no quesito conteúdo, a grafia é importantíssima ao redigir 
uma redação. No primeiro contato com a redação surge algo que torna importante o nosso ato 
de escrever que se mantém na forma de passar a mensagem ao nosso leitor e a estética do 
trabalho redacional, que mostra o quanto estamos interessados em que nosso pensamento 
seja bem compreensível com lógica e clareza. Para que um texto fique claro e objetivo  o 
mesmo precisa  realçar  pontos,   para  que  sua  estética  seja  vista  de  maneira  plausível.  E 
fazendo parte desta estética, estão uma infinidade de elementos que participam da construção 
textual, entre eles, a coesão e a coerência. 

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  858/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

72CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 6ª RPM – MG- 13.979.673 
DAVIDSON RODRIGUES DE LIMA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  7,  sobre  erros  ortográficos,  a  comissão  decidiu 
deferir o pedido do candidato, pois a marcação do erro foi equivocada por parte do responsável 
pela correção da redação;

1.2.2 quanto ao pleiteado nos erros de morfossintaxe e problemas 
de  conteúdo  foram  indeferidos  pela  comissão,  pelo  fato  de  não  apresentarem  elementos 
concretos para análise do recurso e com relação ao tempo da prova seria uma questão a ser 
analisada e questionada no dia e na hora da aplicação do concurso,

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 58 (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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 857/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

73CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 6ª RPM – MG-13.600.716 
THIAGO MEDEIROS DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  nos quesitos ortográficos e pontuação,  os pedidos relativos 
aos dois itens supracitados foram indeferidos pela comissão pelo fato de terem sido somente 
mencionados no recurso sem nenhuma especificação para análise;

1.2.2  quanto  a  avaliação  do  conteúdo  exige  a  observação  dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM



DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  856/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

74CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – 6ª  RPM – MG-10.454.154 
LUIZ CARLOS ALVES RIBEIRO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 nas linhas 7, 8 e 9, não há que se atribuir pontos por erro 
ortográfico idêntico, como prevê o edital. O candidato perdeu pontos por uso inadequado de 
gerúndio  em  palavras  distintas  e  tal  perda  ocorreu  no  campo  Morfo-Sintaxe  e  não  em 
Ortografia. Portanto, a nota atribuída condiz com o texto apresentado pelo candidato. Assim, a 
comissão é de parecer que a nota seja mantida, uma vez que a avaliação foi justa sob todos os 
aspectos;

1.2.2 quanto ao Conteúdo, o candidato não especifica em quais 
pontos  discorda  da  correção,  bem como não aponta  o  que  estaria  tecnicamente corrigido 
incorretamente,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  855/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

75CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  6ª  RPM  –  MG- 
15.265.538 JOÃO GRACIANO JUNIOR  interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão 
da redação;

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

1.2.1 na linha 3, houve a perda de um ponto por erro ortográfico. 
O candidato reivindica um ponto que lhe foi retirado na linha 6, alegando erro ortográfico 
idêntico ao já assinalado na linha 3, contudo o erro ortográfico que não será marcado deve 
ocorrer em palavras idênticas, o que não é o caso em lide pelo fato de serem as palavras 
distintas;

1.2.2 na linha 10, o candidato argumenta a perda de um ponto no 
quesito ortografia pelo uso inadequado da palavra “maior”. Verifica-se que a marcação ocorre 
por leve rasura na palavra e não por se encontrar  grafada de maneira incorreta.  Como o 
problema não compromete a leitura da palavra, bem como do período, o ponto deverá ser 
revertido ao candidato,

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 
59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) 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,  10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  854/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

76CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 6ª RPM – MG- 13.304.689 
JONAS HONÓRIO RAYMUNDO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  2,  o  candidato  reivindica  um  ponto  que  lhe  foi 
retirado pela ausência de uma vírgula após a conjunção “pois”. O ponto deverá ser revertido 
ao candidato uma vez que no caso em lide só há vírgula antes da conjunção, que foi marcada 
pelo candidato;

1.2.2 o candidato argumenta que, ainda na linha 2, existiria um 
período em que lhe foi retirado um ponto por problema de Morfo-Sintaxe, contudo não foi 
localizada a mencionada sequência na linha 2;

1.2.3  quanto  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica 
em quais  pontos  discorda  da  correção,  bem como não  indica  o  que  estaria  tecnicamente 
corrigido incorretamente,

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 
54 (cinquenta e quatro)  para 55 (cinquenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  853/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

77CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  6ª  RPM  –  MG- 
10.276.250 HERCULES DANIEL FARIA interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão 
da redação;

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

1.2.1  na  linha  4,  observa-se  a  existência  de  uma 
palavra que não está grafada corretamente, sendo que questões emocionais ou 
problemas de coordenação motora não são motivos de justificação para que 
uma palavra seja escrita incorretamente;

1.2.2  na  linha  5,  tem-se  uma  oração  subordinada 
explicativa, por isso a obrigatoriedade da vírgula, pois como ensina CEGALLA 
(2008): “As explicativas são isoladas por pausas, que na escrita se indicam por 
vírgulas  (...)  explicam  ou  esclarecem,  à  maneira  de  aposto,  o  termo 
antecedente”;

1.2.3 na linha 7, o uso da vírgula é opcional, portanto 
deve ser revertido o ponto ao candidato; 

1.2.4 na linha 8, o candidato pede a restituição de dois 
pontos  em duas  situações  distintas,  contudo  na  referida  linha  somente  se 
observa a perda de um ponto, que deverá ser revertido ao candidato pela 
ausência de irregularidade no termo sublinhado;

1.2.5 na linha 17,  o candidato argumenta não haver 
erro  de  concordância  e  afirma  que  o  termo  está  no  plural,  contudo  tal 
afirmação não procede e o que se observa é a palavra no singular, portanto 
um erro de concordância;

1.2.6  quanto  ao  conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto, 



indicando fontes de consulta sem vinculação com o certame. O candidato não 
especifica em quais pontos discorda da correção, bem como não indica o que 
estaria tecnicamente corrigido incorretamente,

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 
56 (cinquenta e seis)  para 58 (cinquenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  852/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

78CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  6ª  RPM –  M-384.098.800 
DANIEL VASCONCELOS MENEZES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  1,  o  candidato  reivindica  um  ponto  que  lhe  foi 
retirado por erro ortográfico idêntico ao já assinalado no título. O ponto deverá ser revertido 
ao candidato;

1.2.2 na linha 6, o candidato argumenta a perda de um ponto pelo 
uso da palavra “Polícia” grafada com a inicial maiúscula. No caso em questão justifica o uso da 
inicial maiúscula, sendo um ponto revertido ao candidato;

1.2.3 na linha 11, o candidato discorda da perda de um ponto pelo 
quesito “Pontuação”, porém na mencionada linha foram assinalados três erros por Ortografia, 
sendo que foi feita a marcação de um dos pontos em campo impróprio. Permanece a perda de 
três pontos nessa linha;

1.2.4 na linha 14, o candidato o candidato reivindica um ponto que 
lhe foi retirado por erro ortográfico idêntico ao já assinalado no título. O ponto deverá ser 
revertido ao candidato;

1.2.5 na linha 17, o candidato discorda da perda de um ponto pelo 
quesito “Pontuação”, porém na mencionada linha foram assinalados dois erros por Ortografia, 
sendo que foi feita a marcação de um dos pontos em campo impróprio. Permanece a perda de 
dois pontos nessa linha,

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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 851/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

79CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 6ª RPM – MG-13.866.102 
DIEGO MARQUES DOS REIS ALMEIDA  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  850/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

80CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 6ª RPM – MG-14.169.075 
PHILIPPE RAMON LUCAS BARBOSA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato.  Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   849/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

81CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 6ª RPM – MG-11.121.459 
RONEY  ANDERSON  FONSECA  DE  ARAÚJO  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin,  a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  848/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

82CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 6ª RPM – MG-11.530.067 
DENNIS RENATO CAMPOS CARNEIRO  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da  sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal  linha  de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 847/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

83CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – 6ª  RPM – MG-14.088.648 
EDGAR WHYDAN DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na apresentação do recurso, o candidato solicitou revisão de 
quesitos  relacionados  ao  Conteúdo,  Pontuação  e  Morfo-Sintaxe,  fazendo  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considerou, ou achou, que seria correto, mas não especificou em 
quais  pontos  discordou  da  correção,  bem como não  apontou  o  que  estaria  tecnicamente 
corrigido  incorretamente.  Portanto,  a  nota  atribuída  condiz  com o  texto  apresentado  pelo 
candidato. Assim, a comissão é de parecer que a nota seja mantida, uma vez que a avaliação 
foi 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,  10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  846/09-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – 
cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no 
interior  do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais”  nº 079 ,  de 
06/05/2009 e, 

84CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP/2010 – 6ª RPM – MG- 14.056.981 
JOZEMEIRE  RENATA  FERREIRA  REZENDE  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 5, observa-se o termo intercalado marcado pela 
colocação das duas vírgulas, o que deixa o período correto. Os dois pontos devem ser 
revertidos à candidata;

1.2.2 na linha 8, a palavra “população” está com o til marcado 
fora do lugar e o seu formato é de um acento agudo;

1.2.3 na linha 9, a candidata alega a perda do ponto pela grafia 
da  palavra  “informando”,  porém  o  único  ponto  perdido  na  linha  é  pela  palavra 
“prevenção”; 

1.2.4 na linha 10, a candidata argumenta pela perda de ponto 
relacionado a Morfo-Sintaxe, o que pode ser observado pelo uso indevido do gerúndio na 
palavra “informando”; 

1.2.5 na linha 11, a candidata reivindica um ponto retirado pela 
Ortografia da palavra “estão”, mas este ponto não foi retirado no quesito Ortografia e sim 
em Morfo-Sintaxe,  uma vez que a  palavra  “estão” no  texto  elaborado pela  candidata 
refere-se a palavra  “futuro”, portanto deveria estar no singular  “está”, o que justifica a 
perda do ponto em Morfo-Sintaxe; 

1.2.6 nas linhas 12, 13 e 14, a candidata alega discordância 
pela  perda de pontos  em Morfo-Sintaxe,  porém nas  referidas  linhas  não há nenhuma 
perda de pontos nesse quesito; 

1.2.7  na  linha  15,  a  candidata  reivindica  dois  pontos  de 
Ortografia. Um ponto foi retirado da candidata pela grafia incorreta da palavra “formação”, 
que possui um acento agudo no lugar do sinal de til. O outro ponto retirado na linha não é 
pelo quesito Ortografia, mas por Morfo-Sintaxe, pelo uso incorreto do termo “são um”, o 



que justifica a perda do ponto;
1.2.8  quanto  ao  conteúdo,  a  candidata  faz  uma  explanação 

subjetiva  a  respeito  do  que  considera,  ou  acha,  que  seja  correto.  O  candidato  não 
especifica  em quais  pontos discorda da correção, bem como não indica  o que estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente,

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 49 (quarenta e nove)  para 51 (cinquenta 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,   10   de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 844/09 – DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo26, aprovado pelo decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato ao  CTSP/2010 – 5ª RPM – MG – 11.023.439 
BRENO PEREIRA DIAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  2,  as  palavras  que  o  candidato  alega  serem 
“sobrecarregar” e “fardo”, estão ilegíveis. Justifica-se a retirada dos pontos;

1.2.2 na linha 6, o vocábulo “característica” é proparoxítono e, como 
tal, deve ser acentuado, o que não ocorreu. Ao contrário do que o candidato alega, o acento 
agudo no “i” não está “sobreposto à letra ‘q’ da linha anterior”. Pode-se observar, inclusive, que 
a letra “i” recebeu o devido pingo que a caracteriza, restando claro que o candidato deixou de 
acentuá-la, o que constitui, indubitavelmente, erro ortográfico;

1.2.3 na linha 11, a palavra que o candidato alega ser “instrução” 
está totalmente ilegível e não possibilita essa percepção;

1.2.4 na linha 12,  há erro  de ortografia.  O vocábulo “propia”  não 
existe no Português do Brasil;

1.2.5 na linha 13, não há razão gramatical nem contextual para se 
grafar a palavra “meio” com inicial maiúscula, como fez o candidato. Isso constitui erro de 
ortografia;

1.2.6  na  linha  14,  há  erro  de  concordância  verbal.  “Aplicado”  se 
refere a “conhecimentos”, portanto, deveria ter sido pluralizado;

1.2.7 na linha 17, há erro de pontuação.  O adjunto adverbial  “no 
combate ao crime” aparece em sua correta posição na sentença e, portanto, não deve ser 
isolado por vírgula;

1.2.8 na linha 20, a palavra que o candidato alega ser “principal” está 
ilegível. Justifica-se a retirada do ponto;

1.2.9 na linha 22, as palavras que o candidato alega serem “Então” e 
“quanto” estão ilegíveis. Justifica-se a retirada dos pontos. A comissão é de parecer que a nota 
seja mantida, uma vez que a avaliação foi 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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 845/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

85CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 5ª RPM – MG-12.285.843 
CHRISTIAN FELICIANO DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na apresentação do recurso, o candidato solicita revisão de 
pontos retirados nos quesitos I e II do conteúdo. O candidato faz uma explanação subjetiva a 
respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica em quais 
pontos  discorda  da  correção,  bem como  não  indica  o  que  estaria  tecnicamente  corrigido 
incorretamente,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 843/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

86CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 4ª RPM – MG-10.451.218 
MAXIMILIANO CIOTTI PALLA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 6, a correção procede, uma vez que, em hipótese 
alguma, usa-se a vírgula entre sujeito e predicado. Salvo no uso de termo intercalado, o que 
não foi o caso. Logo, a pontuação será mantida;

1.2.2 na linha 7, a correção procede, pois o aspecto avaliado não 
se dá pela ortografia da flexão do verbo agir, embora esteja ilegível, mas sim, pela ausência da 
vírgula, esta deveria apresentar-se antes da oração subordinada adverbial final, o que não 
ocorreu. Outro aspecto avaliado se justifica pelo erro da construção a fim de. Vale ressaltar 
que no contexto da redação do candidato a fim de conota idéia de finalidade, objetivo e não 
idéias afins, ou seja, comum. Portanto, a pontuação será mantida;

1.2.3 na linha 10, a correção procede, uma vez que o candidato 
usou (;) ponto-e-vírgula de maneira indevida. Caberia, no caso, ponto final por iniciar-se uma 
conclusão.  E,  ainda,  faltou  uma vírgula  para  marcar  a  locução  conjuntiva  (assim sendo); 
faltaram elementos significativos para abertura da conclusão que se pretendia fazer, o que 
comprometeu a estruturação morfo-sintaxe. Logo, a pontuação será mantida;

1.2.4 na linha 12, a comissão entendeu que a correção procede, 
visto  que  a  palavra  se  encontra  grafada  de  modo  ilegível,  destoando  dos  parâmetros 
gramaticais ortográficos já estabelecidos. Portanto, a pontuação será mantida; 

1.2.5 na linha 21, a correção procede, uma vez que o candidato 
escreveu  a  palavra  manutenção  de  modo  ilegível,  comprometendo,  significativamente,  o 
entendimento. Logo, a pontuação será mantida;

1.2.6 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 



do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal  linha  de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 837 /09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

87CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 4ª RPM – MG- 10.483.786 
GUSTAVO VINÍCIUS RAMOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  na  linha  2,  ocorreu  a  retirada  de  um  ponto  no  quesito 
Ortografia pela rasura na palavra mencionada pelo candidato, o que compromete a leitura, pois 
não se  define  se  foi  usado um  “i”,  “e” ou até  mesmo um  “a”.  O zelo  com o texto  é  de 
responsabilidade do candidato, uma vez que rabiscos, rasuras ou outras demonstrações de 
falta de cuidado com o texto pode comprometer a leitura por parte daqueles que vão corrigir a 
redação;

1.2.2 na linha 9, o termo “abrangente campo” não demonstra uso 
inadequado, devendo o ponto ser revertido ao candidato;

1.2.3 na linha 13, o candidato reivindica a perda de um ponto pela 
ausência de uma vírgula após a palavra “ações”. O ponto deverá ser revertido ao candidato, 
pois na referida situação não haveria a necessidade da marcação de uma vírgula;

1.2.4  no  que  diz  respeito  ao  Conteúdo,  o  candidato  faz  uma 
explanação subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não 
especifica  em  quais  pontos  discorda  da  correção,  bem  como  não  indica  o  que  estaria 
tecnicamente corrigido incorretamente,

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 
56 (cinquenta e seis)  para 58 (cinquenta 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, 10   de dezembro de 2009.



(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 838/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

88CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 4ª RPM – MG-13.371.113 
JHONNY RODRIGUES MAGRINI interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  no  quesito  conteúdo,  o  candidato  fez  uma  explanação 
subjetiva  a respeito  do que considera,  ou acha,  que  seja  correto.  Não apresentou pontos 
objetivos ou que estejam tecnicamente corrigidos incorretamente, portanto, a nota atribuída 
ao quesito conteúdo condiz com o texto apresentado pelo candidato, 

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, 10    de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 839/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

89CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 4ª RPM – RJ-12.090.595-5 
MARCOS BERNARDO DO NASCIMENTO interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  nos  aspectos  gramaticais,  o  candidato  não  especificou  à 
comissão o que está sendo pleiteado, no que tange aos aspectos gramaticais. Tal procedimento 
legitima a posição da comissão em manter a pontuação existente;

1.2.2 na avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal  linha  de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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, 10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 840/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

90CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 4ª RPM – MG-15.064.545 
RAFAEL MEDEIROS RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das  idéias e 
informatividade;   3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere, o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal  linha  de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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, 10 de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  841/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

91CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato ao CTSP/2010 – 4ª RPM – MG-12.840.394 
JOEL  MARCELINO  DE  CARVALHO  JÚNIOR  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1 na linha 19, o candidato perdeu um ponto pelo uso indevido 
da letra “a” que teria sido grafada de maneira incorreta, após análise somos de parecer que tal 
ponto seja revertido ao candidato por não ficar caracterizado a ambigüidade da marcação, se 
maiúscula ou minúscula. Nas demais palavras em que o candidato faz a mesma alegação, 
permanece a perda dos pontos, pois o candidato confunde quanto ao uso de maiúsculas e 
minúsculas;

1.2.2 quanto  ao  conteúdo,  o  candidato  faz  uma  explanação 
subjetiva a respeito do que considera, ou acha, que seja correto. O candidato não especifica 
em quais  pontos  discorda  da  correção,  bem como não  indica  o  que  estaria  tecnicamente 
corrigido incorretamente,

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 
59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  842/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

92CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  4ª RPM  –  16406579 
CRISTIANO DE ALBERGARIA GOMES  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  o candidato solicita  revisão da nota,  alegando que houve 
erro na somatória da pontuação (Total 1) apontada pela equipe de correção. A  solicitação  do 
candidato procede, uma vez que houve a indevida soma dos três aspectos gramaticais, ou 
seja, no aspecto ortográfico, totalizou em 13 pontos; na pontuação, totalizou em 16 pontos e 
no aspecto morfossintático, totalizou em 14 pontos. Assim, o candidato obteve 43 pontos e 
não 39, conforme lançamento em prova, subtraindo-lhe assim 4 (quatro) pontos. Analisando a 
solicitação do candidato, referente ao resultado final da prova, esta comissão decidiu deferir a 
argumentação apresentada, uma vez que foi comprovada a indevida somatória dos pontos. 
Logo, os 4 pontos serão revertidos em favor 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 parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
59 (cinquenta e nove)  para 63 (sessenta 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,  10  de dezembro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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