
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 83/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH –  2130573 
MARCELO DEODATO LIMA  interpôs  recurso administrativo  em face de ter 
sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o 
considerou inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, 
que seja revisto o ato que o tornou inapto,  para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “B”, II, 3-b e anexo 
“E”, grupo XIV, item A - 7, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela 
Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 84/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.103.476 NARCISO ROBERTO DO CARMO SOUZA  interpôs recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao final,  que seja  revisto  o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, itens A 
– 6 e A - 7, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção 
de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 85/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.178.944  FARLEY  ROGÉRIO  DOS  REIS  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, itens I, II -1 e II -2 
e anexo “E”,  grupo VI, itens 05 e 15, tudo conforme relatório  de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 86/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – M-7.277.199 
TALLES JHONATAN ELIAS DE SOUZA  interpôs  recurso  administrativo  em 
face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VI, itens 05 
e 15, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de 
Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 87/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.327.624 LEONARDO ALEX SAMORA interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VI, item 03, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  88/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.209.360  CLEBISON  GONÇALVES  FERREIRA  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II -1 e anexo 
“E”, grupo VI, itens 05 e 15, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela 
Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 89/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH –  2104650 
JULIUS REIS SANTOS RODRIGUES, MG-16.117.451 LUCIANO VIEIRA DOS 
SANTOS,  21.685.913-2  MAICON  LUÍS  SEVERINO  DOS  SANTOS  E 
010107005-0  RONNY  DE  MEDEIROS  THULER  interpuseram  recursos 
administrativos  em face de terem sido eliminados  do processo seletivo,  não se 
conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II e anexo “E”, grupo VI, item 
05, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 90/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.764.034  CLAUDINEI  FERREIRA  ALVES,  MG-13.784.855  CLEUTOM 
MOREIRA DE ARAÚJO, 1859359 JOSÉ CUNHA DE SOUSA E MG-15.761.203 
ROSEMBERGUE BUENO MARTINS interpuseram recursos administrativos em face 
de  terem  sido  eliminados  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os 
pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, itens II -1 e II -2 e anexo “E”, grupo 
VI, item 05, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de 
Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 91/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH –  MG-11.688.240 
GILSON  FERREIRA  COSTA  interpôs  recurso  administrativo  em  face  de  ter  sido 
eliminado  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  o 
consideraram inapto no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao 
final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para  este  fim,  confirmou que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
3692,  de 19/11/2002,  anexo “A”,  II,  item 3a, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  quanto  ao  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, anexo “E”, grupo VII, item 08, o recorrente não apresenta 
fatores  e  alterações  incapacitantes,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de 
19/11/2002;

1.4 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando: 

2.2.1  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO quanto ao anexo “A”, II, 3a;

2.2.2  apto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO quanto ao anexo “E”, grupo VII, item 08.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de  fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  92/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – 40.294.745-9 
EVERTON APARECICO GUIMARÃES DA SILVA  interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com os 
pareceres que o consideraram inapto nos exames preliminares ODONTOLÓGICO e 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o 
tornaram inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, itens II.1 e II.2  e anexo “E”, grupo VI, item 5, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da 
PMMG;

1.3  quanto  ao  exame  preliminar  ODONTOLÓGICO,  o 
recorrente  não  apresenta  fatores  e  alterações  incapacitantes,  previstos  na 
Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002;

1.4  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando: 
2.2.1  inapto  no  exame  preliminar 

OTORRINOLARINGOLÓGICO;
2.2.2 apto no exame preliminar ODONTOLÓGICO.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

               Belo Horizonte-MG,   13  de  fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 104 /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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-10.628.240 ÁLDRIN ORLEANS PEREIRA interpôs recurso administrativo em 
face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer 
que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar  OTORRINOLARINGOLÓGICO, 
pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que o tornou inapto,  para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II e anexo “E”, grupo VI, item 08, tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  105/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – MG-12.371.761 
RICARDO RODRIGUES NETO interpôs recurso administrativo em face de ter sido 
eliminado  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  o  parecer  que  o 
considerou inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que 
seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais 
fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item A-08, tudo conforme relatório 
de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

     Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  106/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 a candidata ao CTSP/09 – RMBH – MG-16.761.983 
FRANCIENE MARA DE SÁ  interpôs recurso administrativo  em face de ter  sido 
eliminada  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  o  parecer  que  a 
considerou inapta no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao 
final, que seja revisto o ato que a tornou inapta, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que a recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II e anexo “E”, grupo VI, item 11, tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 115/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.751.749  DOUGLAS  ROCHA  PEREIRA,  MG-14.917.904  EMERSON 
LEANDRO  DA  SILVA,  MG-15.495.712  FERNANDA  CRISTINA  DA  ROCHA, 
MG-35.109.160-9  JÚNIOR  EDIMILSON  BITTENCOURT,  MG-10.557.528 
OSMAR MÁRCIO MADALENO JÚNIOR, MG-15.821.076 WALLACE AUGUSTO 
SILVA  E  MG-12.900.353  WILLIAN  JEFFERSON  REZENDE  DE  SOUZA 
interpuseram  recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido  eliminados  do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  os  consideraram 
inaptos  no  exame preliminar  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam 
revistos  os  atos  que  os  tornaram  inaptos,  para  continuarem  participando  das 
demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o 
certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol 
de doenças e alterações que são incapacitantes e fatores de contra-indicação para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após análise,  a  Comissão de  Recursos  confirmou 
que os recorrentes não apresentam fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

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,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 118/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.908.359  AMANDA  KAROLINE  MATTOS  DE  BESSAS, 
MG-16.728.987  ANDRÉ  ARRUDA  MARTINS,  MG-12.574.548  BRUNO 
GOMES  DA  SILVA  E  SANTOS,  4473920  CAIO  CÉSAR  OLIVEIRA  DE 
ARAÚJO, MG-11.702.826 CLÉCIO FERREIRA PARANHOS, MG-12.174.727 
DANIEL  DE  CASTRO  OLIVEIRA,  MG-11.539.065  DOUGLAS  VIANEY 
DUARTE DE MORAIS, MG-10.179.947 FERNANDO CASTORINO OLIVEIRA 
COSTA, MG-10.117.623  FILIPE DA SILVA DE SOUZA, MG-13.701.747 
GABRIEL  IGOR  DA  CONCEIÇÃO  SOARES,  MG-12.183.317  GERALDO 
RIBEIRO CAMPOS NETO, MG-12.852.853 HIGOR ANTÔNIO DA COSTA, 
MG-11.645.330  HUGO  CÉSAR  MENEZES,  MG-11.286.565  JEFERSON 
ELBERT  CRUZ  DOS  REIS,  MG-12.248.984  JOÃO  PAULO  MARTINS 
ANANIAS,  MG-12.604.932   JÔNATAS  RODRIGO  ALVES  BARROSO, 
MG-10.558.909  LEANDRO  DE  JESUS  GONÇALVES,  MG-13.082.476 
LEANDRO  LEAL  CAETANO,  2049930  LEONARDO  JOSÉ  TAVEIRA, 
MG-6.065.580  LEONARDO  YOUSSEF  MELO  MUNAIER,  12207738-1 
MARCOS AURÉLIO MAGALHÃES DE  CASTRO,  MG-13.371.234 MARCUS 
PAULO DA COSTA PEREIRA, MG-12.307.433 MAURÍCIO GONÇALVES DA 
SILVA,  MG-10.720.772  MAURÍLIO  ALMEIDA  CAVALLARI, 
MG-14.181.762  PABLO  HENRIQUE  MORAIS,  MG-12.544.489  PAULO 
RICARDO  PARREIRAS  DA  FONSECA,  MG-10.304.095  RAFAEL  SILVA 
TEIXEIRA,  MG-11.993.300  RENAN  DE  AQUINO,  MG-13.557.214 
RODRIGO JOSÉ DE OLIVEIRA, MG-11.541.253 SAMUEL COSTA DE LIMA, 
MG-13.379.671  SÍLVIO  NUNES  VIEIRA,  MG-14.459.430  THIAGO 
AUGUSTO  CÂNCIO,  MG-13.646.009  VINÍCIUS  BARBOSA  REIS  E 
MG-14.535.190  WEBERT  ANTÔNIO  DA  SILVA  OLIVEIRA  interpuseram 
recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido  eliminados  do  processo 
seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no 
exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam 
revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das 
demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o  certame e  que  no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  3692,  de  19Nov02, 
consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de 
contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;



1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou 
que  os  recorrentes  não  apresentam  fatores  e  alterações  incapacitantes 
previstas nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, 
devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas e modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

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,    13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº119/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº 
11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-12.893.380  CREMILDO  PAULO  SALVA  TERRA  FILHO, 
MG-13.106.217  FABRÍCIO  DA  CONCEIÇÃO  SILVA,  MG-10.894.499 
FERNANDO FERREIRA NAZARENO, 0935100202 LEANDRO SANTOS 
DA SILVA, MG-12.397.325 LEVY DONIZETTI ELIAS, MG-14.104.755 
MÁRCIO  RICARDO  RIBEIRO,  MG-13.163.920  MARCONI  CÁSSIO 
BRAGA,  MG-13.644.480  MIQUÉIAS  ALVES  PORTES,  MG15.764.165 
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA E MG-14.439.186 THIAGO MOREIRA 
FERRON  interpuseram recursos  administrativos  em face  de  terem sido 
eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que 
os consideraram inaptos no exame preliminar ODONTOLÓGICO, pleiteando, 
ao  final,  que  sejam  revistos  os  atos  que  os  tornaram  inaptos,  para 
continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital  que 
regula  o  certame e que no anexo “E”  da Resolução Conjunta  3692,  de 
19Nov02, consta o rol de doenças e alterações que são incapacitantes e 
fatores de contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos 
confirmou  que  os  recorrentes  não  apresentam  fatores  e  alterações 
incapacitantes previstas nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 
3692, de 19Nov02, devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas e modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;



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,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  120/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  as  candidatas  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.849.956  KARINA LUCAS CARDOSO PINTO,  MG-14.405.130  MEIRE 
APARECIDA  DOS  SANTOS,  MG-15.480.739  STEPHANIE  RODRIGUES 
VENÂNCIO  E  MG-17.317.301  THAIS  RIBEIRO  TRINDADE  MOREIRA 
interpuseram  recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido  eliminadas  do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  as  consideraram 
inaptas no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que 
sejam revistos os atos que as tornaram inaptas, para continuarem participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  as  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “A”, inciso II, item 3.b, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão das recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 121/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – MG-16.770.310 
EMERSON MARTINS DA SILVA  interpôs recurso administrativo em face de ter 
sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o 
consideraram  inapto  nos  exames  preliminares  ODONTOLÓGICO  e 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o 
tornaram inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “A”, incisos II, item 3a;

1.3  quanto  ao  exame  preliminar  ODONTOLÓGICO,  o 
recorrente  não  apresenta  fatores  e  alterações  incapacitantes,  previstos  na 
Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002;

1.4  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente o pedido, considerando: 

2.2.1 apto no exame preliminar ODONTOLÓGICO;

2.2.2  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO.

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

               Belo Horizonte-MG,   13 de  fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 122/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH   – 
MG-11.027.370  DANILO DE SOUZA MENEZES,  M-9.068.568 GUSTAVO 
PIRES DE PAULA E MG-8.313.468 LEMIR DE BRITO interpuseram recursos 
administrativos em face de terem sido eliminados do processo seletivo, não se 
conformando  com  os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos 
os atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais 
fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VII, item 10, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  dos 
recorrentes, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 123/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.500.108  ATHOS  DE  MOURA  RAMOS  interpôs  recursos 
administrativos  em face  de  ter  sido  eliminado  do processo seletivo,  não se 
conformando  com  os  pareceres  que  o  consideraram  inapto  nos  exames 
preliminares  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  e  ODONTOLÓGICO,  pleiteando,  ao 
final,  que  sejam  revistos  os  atos  que  o  tornaram  inapto,  para  continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o  certame e  que  no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  3692,  de  19Nov02, 
consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de 
contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou 
que o recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas  normas  editalícias  e  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de  19Nov02, 
devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas e modificar a situação de inaptidão do recorrente;

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,   13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 124/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.621.795  CAMILA  ALMEIDA  MARQUES,  MG-10.685.016  EDUARDO 
FERREIRA  LAGE,  MG-11.915.037  FABIANE  RAMOS  DA  COSTA, 
MG-14.843.122 LILIANE MICHELE PINTO, 4714515  MARAIZA CRISTINA 
DOS  SANTOS  ARVOREDO,  MG-13.074.654  MARCOS  WILLIAM  PEREIRA 
SANTOS  E  MG-16.410.921  TACIANE  DE  MOURA  CÂNDIDO  interpuseram 
recursos administrativos em face de terem sido eliminados do processo seletivo, 
não se  conformando com os pareceres que os consideraram inaptos  no exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os 
atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do 
certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o 
certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol 
de doenças e alterações que são incapacitantes e fatores de contra-indicação para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após análise,  a  Comissão de  Recursos  confirmou 
que os recorrentes não apresentam fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

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,    13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  125/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  as  candidatas  ao  CTSP/09  –  RMBH   – 
MG-12.058.027  CRISTIANE  AMORIM  BANSEMER,  MG-13.802.595 
GLAUZILENE RODRIGUES E MG-15.514.180 IZABELLA CRISTINA DOS REIS 
CHAVES FERREIRA interpuseram recursos administrativos em face de terem sido 
eliminadas do processo seletivo,  não se conformando com os pareceres que as 
consideraram  inaptas  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
pleiteando,  ao final,  que sejam revistos os atos que as tornaram inaptas,  para 
continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  as  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “A”, inciso II, item 3.a, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão das recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 126 /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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH   – 
MG-10.277.566  ADRIANO  VIEIRA  DA  ROCHA,  MG-10.880.900  ALISSON 
GUIMARÃES  BORGES,  33.061.128-8  APARECIDA  GEISILEN  DE 
VASCONCELOS,  M-7.872.816  DANILO  AFONSO  ROSA,  MG-7.604.014 
FABRÍCIO  SILVA  E  SOUZA,  MG-12.021.458  GILCEMAR  BENEDITO  DA 
SILVA,  MG-11.567.364  IDOMAR  JOSÉ  TORMEN,  MG-14.316.051  JARDEL 
FONSECA  DOS  SANTOS,  MG-13.396.328  LEONARDO  TELES  CRUZ, 
MG-10.056.747  LEONARDO  XAVIER  CAMPOS,  MG-10.341.416  NILTON 
CÉSAR ESTEVES FARIA, MG-11.662.719 OTÁVIO LUIZ CORDEIRO DA SILVA 
E  MG-13.512.482  THIAGO  MAGALHÃES  MACIEL  interpuseram  recursos 
administrativos  em face de terem sido eliminados  do processo seletivo,  não se 
conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que 
os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “A”, inciso II, item 3.a, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:
2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;
2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 

explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
               Belo Horizonte-MG,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 127/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH   – 
MG-14.775.340  ANA  CAROLINE  CAMPOS  CAVALIERE,  MG-16.074.021 
ANDRESSA ELOAR MEIRELES SOUTO E MG-14.566.439 CARLOS EDUARDO 
PIRES interpuseram recursos administrativos em face de terem sido eliminados do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  os  consideraram 
inaptos no exame preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que 
sejam revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “A”, inciso II, item 3.b, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 128/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.513.624  DANIEL  NASCIMENTO  DE  OLIVEIRA,  MG-10.016.683 
DANIEL RONE DE OLIVEIRA, MG-14.300.602 DANILO OLIVEIRA CARLETO, 
MG-14.630.252  MIILLER  CÉSAR  DE  CARVALHO  VIEIRA,  MG-12.605.939 
RAFAEL  GONZAGA  TEIXEIRA  BARBOSA,  MG-12.156.406  RODRIGO 
FERNANDO PEREIRA  VALE,  MG-11.121.459  RONEY ANDERSON FONSECA 
ARAÚJO, MG-12.720.534 VANDERLEI FERNANDES DA SILVA E M-7.734.476 
WESLEY  ADINAEL  VIANA  interpuseram  recursos  administrativos  em  face  de 
terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres 
que  os  consideraram inaptos  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
pleiteando,  ao final,  que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos,  para 
continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o 
certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol 
de doenças e alterações que são incapacitantes e fatores de contra-indicação para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após análise,  a  Comissão de  Recursos  confirmou 
que os recorrentes não apresentam fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

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,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 129/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-8.251.788 ALEX RENER CAETANO PAIXÃO E MG-10.418.958 MATEUS 
NASCIMENTO DE SANTANA  interpuseram recursos administrativos em face de 
terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres 
que  os  consideraram inaptos  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
pleiteando,  ao final,  que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos,  para 
continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VII, item 08, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 130/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-10.651.371  CLENDSON  RUBENS  MOTA  SANTOS  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo X, item 06, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 131/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº 
11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-10.572.844  ADEMIR  DE  OLIVEIRA  PINTO,  MG-12.487.528 
ALEXANDRE  HENRIQUE  DA  SILVA  MINIGHIN,  MG-11.605.059 
ALLISSON MORAIS LABANCA, MG-12.356.067 ANDERSON DA SILVA 
TERESA,  MG-13.762.765  ANDERSON  MARTINS  DE  SOUZA, 
MG-13.728.270  ANDRÉ  FERREIRA  DA  SILVA,  MG-12.232.004 
ANDRÉIA CRISTINA LOPES DE SOUZA, 1.938.122 BISMARK BATISTA 
DE  OLIVEIRA  JÚNIOR,  7742703  BRUNO  RODRIGUES  DA  ROCHA, 
MG-14.059.776  CARLOS  EDUARDO  BARBOSA,  MG-11.819.675 
CARLOS EDUARDO GEOFFROY GOMES, MG-16.406.611 DAYVISSON 
DE ALMEIDA BARBOSA, MG-14.908.040 DEIVID JÚNIO MACHADO, 
MG-10.979.050  DEYLA  APARECIDA  DE  SOUZA,  MG-12.611.197 
DIEGO FILGUEIRAS  DE FARIA,  MG-11.507.607 FABIANA GUSMÃO 
RODRIGUES,  MG-15.439.379  FERNANDO  DE  ABREU  ARMANI, 
MG-10.598.290  FLÁVIO  AUGUSTO  DE  OLIVEIRA,  MG-12.527.607 
GABRIEL  ALEXANDRE  BARROSO,  MG-10.271.058  GUSTAVO DE SÁ 
TURCI,  MG-13.075.388  LEONARDO  RIBEIRO  DE  OLIVEIRA, 
MG-15.813.149  LIONAN  ELIZIÁRIO  DE  FREITAS,  MG-12.249.642 
LUCIANO  NASCIMENTO  PACE,  MG-12.337.313  MARCOS  AURÉLIO 
RESENDE,  MG-13.724.526  RALPH  KLAUBER  CARDOSO  E 
MG-12.409.657  VALTER  DE  SOUSA  FILHO   interpuseram  recursos 
administrativos em face de terem sido eliminados do processo seletivo, não 
se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame 
preliminar  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam revistos  os 
atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais 
fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital  que 
regula  o  certame e que no anexo “E”  da Resolução Conjunta  3692,  de 
19Nov02, consta o rol de doenças e alterações que são incapacitantes e 
fatores de contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;



1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos 
confirmou  que  os  recorrentes  não  apresentam  fatores  e  alterações 
incapacitantes previstas nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 
3692, de 19Nov02, devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas e modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

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,   13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 132/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.697.278  EUDES  MARTINS  DAS  NEVES  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo III, item 04, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  133/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.622.697  MARIZA SILVA ARAÚJO E  MG-8.290.055  SIDNEY NUNES 
DOS  SANTOS  interpuseram  recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido 
eliminados do processo seletivo,  não se  conformando com os pareceres que os 
consideraram  inaptos  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
pleiteando,  ao final,  que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos,  para 
continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VII, item 10, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 134/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.507.763  ALISON  FILIPE  BRETANHA  DOS  SANTOS  OLIVEIRA  E 
21.979.449-2  RENAN  DE  ALMEIDA  CARLOS  interpuseram  recursos 
administrativos em face de terem sido eliminados do processo seletivo,  não se 
conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram 
inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item A-8, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 135/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.335.488 THELMO FERNANDO COSTA interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar  OFTALMOLÓGICO, 
pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “B”, II, 1-a e anexo “E”, 
grupo XIV, itens A-6, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta 
de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  do 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 136/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.988.480  PABLO  RODRIGO  DE  OLIVEIRA  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que seja revisto  o ato  que o  tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de  19/11/2002,  anexo  “B”,  II,  1-a,  tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da 
PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  do 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 137/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – M-9.144.225 
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS  interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar  OFTALMOLÓGICO, 
pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item 
A-5, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de 
Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  do 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  138/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH –  2.083.313 
WELLISSON ALVES DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo em face de 
ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres 
que  o  consideraram  inapto  nos  exames  preliminares 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  e  OTORRINOLARINGOLÓGICO,  pleiteando,  ao 
final,  que  sejam  revistos  os  atos  que  o  tornaram  inapto,  para  continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VII, item 08 
e anexo “C”, itens II, 1 e 2 e anexo “E”, grupo VI, item 05, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 139/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.241.569 EVANDRO MARQUES PENA interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o  certame e  que  no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  3692,  de  19Nov02, 
consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de 
contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou 
que o recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas  normas  editalícias  e  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de  19Nov02, 
devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas 
e modificar a situação de inaptidão do recorrente;

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,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   140 /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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-8.812.436 MARCOS TADEU ALVES, MG-14.714.110 RONALDO VICTOR 
OTONI E MG-10.972.573 WILLIAN OLIVEIRA ALVES DA SILVA interpuseram 
recursos administrativos em face de terem sido eliminados do processo seletivo, 
não se  conformando com os pareceres que  os  consideraram inaptos no exame 
preliminar CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os 
atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do 
certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VII, item 10, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:
2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 141/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.394.941 ALEX ZARLAN RIBEIRO E MG-13.013.870 EDER MARINHO 
DE  SOUZA   interpuseram  recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido 
eliminados do processo seletivo,  não se  conformando com os pareceres que os 
consideraram inaptos no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, 
ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem 
participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o 
certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol 
de doenças e alterações que são incapacitantes e fatores de contra-indicação para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após análise,  a  Comissão de  Recursos  confirmou 
que os recorrentes não apresentam fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

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,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 142/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.366.675  FÁBIO  MIRANDA  E  SILVA  AMBRÓSIO  interpôs  recurso 
administrativo  em  face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando com os pareceres que o consideraram inapto nos exames preliminares 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e OFTALMOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que sejam 
revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das demais 
fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “A”, II, 3-a, anexo “B”, II, 1-a, e anexo “E”, grupo 
XIV, item A-6, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção 
de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,   13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 143/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.337.307 NEWTON ARCANJO NETO interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar  OFTALMOLÓGICO, 
pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o  certame e  que  no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  3692,  de  19Nov02, 
consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de 
contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou 
que o recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas  normas  editalícias  e  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de  19Nov02, 
devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas 
e modificar a situação de inaptidão do recorrente;

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,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 144/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – MG.12.414.850 
GUILHERME AUGUSTO ALVES LIMA interpôs recurso administrativo em face de 
ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que 
o  consideraram  inapto  nos  exames  preliminares  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  e 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o tornaram 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “A”, II, 3-a, anexo “B”, II, 1-a e anexo “E”, grupo 
XIV, item A-6, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção 
de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,   13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  145/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.586.815  LUCAS RAMALHO MOREIRA  interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer que o considerou inapto no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, 
pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que o tornou inapto,  para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II.1 e anexo “E”, grupo VI, item 05, tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 146/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.704.407 LÍVIO JÚNIO FREIRE BRAZ interpôs recurso administrativo em 
face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer 
que  o  considerou  inapto  no  exame preliminar  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao 
final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “B”, II, 1-a e anexo “E”, grupo XIV, item A-6, tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 147/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.658.143 LEONARDO PINHEIRO GOMES interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer que o considerou inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, 
ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item A-3, tudo conforme relatório 
de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 148/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  2.252.522 
HEBER  SILVA  AMARAL  interpôs  recurso  administrativo  em  face  de  ter  sido 
eliminado  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  o  parecer  que  o 
considerou inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que 
seja revisto o ato que o tornou inapto,  para continuar participando das demais 
fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item A-8, tudo conforme relatório 
de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 149 /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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.697.721 DANIEL DA SILVA BARBOSA  interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer que o considerou inapto no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, 
pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que o tornou inapto,  para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II.1 e anexo “E”, grupo VI, item 05, tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 150/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-12.476.276  MARCELO  FRANCISCO  AZEVEDO  interpôs  recurso 
administrativo  em  face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com  o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  seja  revisto  o  ato  que  o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II.1 e anexo “E”, grupo VI, item 05, tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  151/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-10.223.786 PAULO FERREIRA LOPES  interpôs recurso administrativo  em 
face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer 
que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar  OTORRINOLARINGOLÓGICO, 
pleiteando, ao final,  que seja revisto o ato que o tornou inapto,  para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, itens I e II e anexo “E”, grupo VI, item 05, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da 
PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  152/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-10.574.827  JULIANO  PEDRO  PEREIRA  DA  SILVA  interpôs  recurso 
administrativo  em  face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com  o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  seja  revisto  o  ato  que  o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, itens I e II e anexo “E”, grupo VI, item 05, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da 
PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  153/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – MG-8.753.553 
ADALBERTO SOUZA DE REZENDE interpôs recurso administrativo em face de ter 
sido eliminado  do processo seletivo,  não se conformando com o parecer  que o 
considerou inapto no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao 
final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II.2 e anexo “E”, grupo VI, itens 01 e 15, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da 
PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 154 /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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH –  12508346-9 
RÁLISTON MATTOS RANGEL interpôs recurso administrativo em face de ter sido 
eliminado  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  o  parecer  que  o 
considerou inapto no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao 
final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, itens II.1 e II.2 e anexo “E”, grupo VI, itens 
05 e 15, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de 
Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 155/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.648.152  VALDEIR  TEIXEIRA  GUIMARÃES  interpôs  recurso 
administrativo  em  face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com  o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  seja  revisto  o  ato  que  o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item I e anexo “E”, grupo VI, item 05, tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 156 /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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.346.254  GERALDO  WEINE  DA  SILVA,  MG-13.614.367  JÂNIO 
MÁRCIO  OLIVEIRA  DE  ARAÚJO  JÚNIOR,  MG-13.985.033  JOSÉ  GEOVANI 
ARAÚJO  DA  CRUZ  E  MG-10.306.873  THIAGO  MARQUES  DOS  SANTOS 
interpuseram  recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido  eliminados  do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  os  consideraram 
inaptos no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que 
sejam revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das 
demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o 
certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol 
de doenças e alterações que são incapacitantes e fatores de contra-indicação para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após análise,  a  Comissão de  Recursos  confirmou 
que os recorrentes não apresentam fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

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,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 157/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº 
11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-16.393.726  LAWRENCE  MEDEIROS  DE  CARVALHO   interpôs 
recurso administrativo em face de ter sido eliminado do processo seletivo, 
por motivo de ausência em um dos exames preliminares de saúde; 

1.2 o candidato deve observar o previsto nos itens 
9.2  do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “9.2  Será  eliminado  do 
processo  seletivo,  dentre  outras  situações  previstas  neste  edital,  o  
candidato  que:  b)  faltar  ou  chegar  atrasado  para  a  realização  de 
qualquer  prova,  teste ou exame,  bem como para qualquer  chamada 
previamente prevista;”

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  ausente  do 
candidato recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  158 /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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.309.646 ADRIANO MARÇAL DE REZENDE, MG-14.119.637 SAMUEL 
CALDEIRA  LUCENA E  MG-7.791.624  SÍLVIO CÉSAR GONÇALVES  SOARES 
interpuseram  recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido  eliminados  do 
processo seletivo, por motivo de ausência  em dois dos exames preliminares de 
saúde, pleiteando, ao final, que sejam submetidos aos exames em que faltaram, 
para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 os candidatos devem observar o previsto nos itens 
9.1, 9.1.1 e 9.2 do edital que regula o certame, in verbis: “9.1 Não haverá segunda 
chamada de provas, teste ou exames, nem sua aplicação fora do local ou horário  
estabelecido para sua realização. 9.1.1 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas 
as fases do concurso e a qualquer situação, não provocada pela administração do  
concurso, de impedimento do candidato, ainda que em decorrência de sua situação  
física  ou  de  saúde,  mesmo  que  eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de  
comparecer, executar ou completar qualquer prova, teste ou exame.” e “9.2 Será 
eliminado do processo seletivo, dentre outras situações previstas neste edital,  o  
candidato que:  b) faltar ou chegar atrasado para a realização de qualquer 
prova,  teste  ou  exame,  bem  como  para  qualquer  chamada  previamente 
prevista;”

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não sendo possível  modificar a situação de ausente dos candidatos 
recorrentes, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  159 /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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.392.547 JEFFERSON MATEUS GOMES  FERREIRA E MG-11.931.053 
JÚLIO CÉSAR MARIANO interpuseram recursos administrativos em face de terem 
sido eliminados do processo seletivo, por motivo de ausência em um dos exames 
preliminares de saúde, pleiteando, ao final, que sejam submetidos aos exames em 
que faltaram, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 os candidatos devem observar o previsto nos itens 
9.1, 9.1.1 e 9.2 do edital que regula o certame, in verbis: “9.1 Não haverá segunda 
chamada de provas, teste ou exames, nem sua aplicação fora do local ou horário  
estabelecido para sua realização. 9.1.1 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas 
as fases do concurso e a qualquer situação, não provocada pela administração do  
concurso, de impedimento do candidato, ainda que em decorrência de sua situação  
física  ou  de  saúde,  mesmo  que  eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de  
comparecer, executar ou completar qualquer prova, teste ou exame.” e “9.2 Será 
eliminado do processo seletivo, dentre outras situações previstas neste edital,  o  
candidato que:  b) faltar ou chegar atrasado para a realização de qualquer 
prova,  teste  ou  exame,  bem  como  para  qualquer  chamada  previamente 
prevista;”

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não sendo possível  modificar a situação de ausente dos candidatos 
recorrentes, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 160/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº 
11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.191.480  VINÍCIUS  BERNARDES  GOMES  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  por 
motivo de ausência em dois dos exames preliminares de saúde previstos; 

1.2 o candidato deve observar o previsto nos itens 
9.2  do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “9.2  Será  eliminado  do 
processo  seletivo,  dentre  outras  situações  previstas  neste  edital,  o  
candidato  que:  b)  faltar  ou  chegar  atrasado  para  a  realização  de 
qualquer  prova,  teste ou exame,  bem como para qualquer  chamada 
previamente prevista;”

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  ausente  do 
candidato recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  161/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.210.731  HELTON  CRISTIANO  DE  PAULA  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II - 1 e 2 e 
anexo “E”, grupo VI, item 05, tudo conforme relatório de inaptidão exarado 
pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 162/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
RJ-12.786.619-7  NATANAEL  DE  JESUS  MOREIRA  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que seja revisto  o ato  que o  tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item 
A-8, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de 
Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  do 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 163/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – DF-2059008 
JILMAR FERREIRA DA SILVA interpôs recurso administrativo em face de ter 
sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o 
considerou  inapto  no  exame  preliminar  OTORRINOLARINGOLÓGICO, 
pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II - 1 e anexo 
“E”, grupo VI, item 05, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta 
de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 164/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-8.260.575  FERNANDO  GOMES  DE  PAULA  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II - 1 e anexo 
“E”, grupo VI, item 05, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta 
de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 165/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MA-13324622000-8  CLARO  ALVES  COSTA  NETO  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “C”, item II - 2 e anexo 
“E”, grupo VI, item 05, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta 
de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 166/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.857.465  EMERSON  GERALDO  DE  OLIVEIRA  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o  certame e  que  no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  3692,  de  19Nov02, 
consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de 
contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou 
que o recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas  normas  editalícias  e  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de  19Nov02, 
devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas 
e modificar a situação de inaptidão do recorrente;

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,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 167/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  2.020.669 
MÁRCIO  GOMES  DE  DEUS  interpôs  recurso  administrativo  em  face  de  ter  sido 
eliminado  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  o 
consideraram  inapto  nos  exames  preliminares  OFTALMOLÓGICO  e 
OTORRINOLARINGOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam revistos  os  atos  que  o 
tornaram inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para  este  fim,  confirmou que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “B”, II, 3-c, e anexo “E”, grupo XIV, item A-3;

1.3  quanto  ao  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO,  o  recorrente  não  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes, previstos na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002;

1.4 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente o pedido, considerando: 

2.2.1  apto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO ;

2.2.2 inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO.

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

               Belo Horizonte-MG,   13  de  fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 117/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-16.386.876  VICTOR  JÉSUS  COUTO  DE  OLIVEIRA  interpôs  recurso 
administrativo  em  face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com  o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, itens A-6 e A-8, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  116/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-10.885.732 JOSUÉ ADRIANO REZENDE interpôs recurso administrativo em 
face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer 
que  o  considerou  inapto  no  exame preliminar  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao 
final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, itens A-4 e A-12, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  114/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-12.422.608  KEULA  APARECIDA  PIERANGELI,  MG-15.530.401 
LEIDIANNE  AMARAL  BASSO,  MG-10.000.206  NÚBIA  MARQUES  BRAGA  E 
MG-10.466.119 RENATO CÉSAR DANTAS RODRIGUES   interpuseram recursos 
administrativos  em face de terem sido eliminados  do processo seletivo,  não se 
conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram 
inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item A-6, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:
2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,   13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  113 /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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  as  candidatas  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.654.542  FLÁVIA  CRISTINA  DE  SÁ,  MG-10.730.176  GRASIELA 
TEIXEIRA MACHADO DOS SANTOS E MG-11.248.689 PATRÍCIA INEZ DA 
SILVA MACHADO  interpuseram recursos administrativos em face de terem sido 
eliminadas do processo seletivo,  não se conformando com os pareceres que as 
consideraram inaptas no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, 
que sejam revistos os atos que as tornaram inaptas, para continuarem participando 
das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  as  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item A-3, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão das recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  112/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-12.991.086  DANIEL  CÉSAR  RIBEIRO,  MG-11.649.091  MATEUS 
BARBOSA  FILIPPO  E  MG-14.856.227  MULLER  DE  CARVALHO  MORAIS 
interpuseram  recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido  eliminados  do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  os  consideraram 
inaptos  no  exame preliminar  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam 
revistos  os  atos  que  os  tornaram  inaptos,  para  continuarem  participando  das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item A-7, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 111/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-12.645.186  CAIO ARAÚJO MENEZES, MG-6.995.524 CRISTIANO DOS 
SANTOS  BRANDÃO,  MG-16.135.205  DIEGO   MARADONA  CORTEZZI 
GUIMARÃES PEDRAS, MG-11.336.441 FERNANDO ROCHEFELLER MIRANDA 
DE MOURA, MG- 14.726.691 GILBERTO JOSÉ FERNANDES, MG-13.962.734 
MARLÚCIO JOSÉ DE SOUZA, MG-14.134.594 RAQUEL ABREU DE FREITAS E 
MG-10.532.650 WASHINGTON BATISTA DE ASSUNÇÃO interpuseram recursos 
administrativos  em face de terem sido eliminados  do processo seletivo,  não se 
conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram 
inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item A-6, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,   13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 110/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-8.969.983 BERTRAND RUSSEL DA COSTA E FREITAS, MG-10.123.745 
EMILIANO DUTRA CUNHA, 12.086.892-2 FÁBIA GONÇALVES DE ALMEIDA, 
MG-11.118.362 INGRID ANDERS DE AQUINO GOMES, MG-12.148.942 JOSÉ 
DE  CARVALHO  JÚNIOR,  MG-14.418.805  PAULO  HENRIQUE  COSTA 
DIONÍSIO, MG-11.994.059 WALLACE WILLIAN AMÂNCIO, MG-13.739.910 
WEVITON  ALMEIDA  BARBOSA  E  MG-10.234.233  WASLEY  RENAN  PENA 
interpuseram  recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido  eliminados  do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  os  consideraram 
inaptos  no  exame preliminar  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam 
revistos  os  atos  que  os  tornaram  inaptos,  para  continuarem  participando  das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item A-8, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 109/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao  CTSP/09 – RMBH –  MG-9.113.274 
AUDREY  PEREIRA,  13.162.480  DIOGO  MIRANDA  ELER,  MG-10.320.044 
ELEANDRO LOPES DE LIMA,  MG-12.940.991 EZERKIAN LUCAS DE RESENDE, 
MG-16.566.775  FILIPE  MOTA BOERER,  MG-7.799.236  ITAMAR DE  OLIVEIRA 
RODRIGUES, MG-15.102.180 LEANDRO CÉSAR FIORINO LIMA, MG-15.723.073 
MARCOS HENRIQUE DOMINGOS DOS SANTOS, 10.710.255-0 MARCUS CÉSAR 
DA SILVA LAURIANO, MG-13.777.727 MARDEM DURANN JÚNIOR, 15.417.549 
NILDERSON SOUZA COSTA, MG-12.340.481 REGINALDO APARECIDO AQUINO, 
MG-  10.149.708  RONALDO  BATISTA  MIRANDA,  MG-  11.423.705  THIAGO 
VICTOR TRIGUEIRO e MG-12.869.663 WEBERT LOPES CANÇADO  interpuseram 
recursos administrativos em face de terem sido eliminados do processo seletivo, não se 
conformando  com os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final,  que sejam revistos os atos que os tornaram 
inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
3692,  de 19/11/2002,  anexo “E”,  grupo XIV,  item A-8,  tudo  conforme relatório  de 
inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 108/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.444.757 PAULA VALENTE FERRARO E MG-14.411.500 RAFAEL JOSÉ 
BORGO interpuseram recursos administrativos em face de terem sido eliminados 
do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram 
inaptos  no  exame preliminar  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam 
revistos  os  atos  que  os  tornaram  inaptos,  para  continuarem  participando  das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, itens A-6 e A-12, tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas, não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, 
face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  107/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-12.086.850  GUSTAVO  BARCELOS  DRUMOND  interpôs  recurso 
administrativo  em  face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com  o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresentou fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, item A-12, tudo conforme relatório 
de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 103/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  1824890 
DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR  interpôs recurso administrativo  em 
face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer 
que  o  considerou  inapto  no  exame preliminar  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao 
final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, itens A-1, tudo conforme relatório 
de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 102/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.898.316  GUSTAVO  LÚCIO  MARQUES  THEODORO  interpôs  recurso 
administrativo  em  face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com  o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, itens A-8 e A-12, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 101/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.242.298  FABIANO  SOARES  PINHEIRO  DA  COSTA  interpôs  recurso 
administrativo  em  face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com  o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, itens A-2, tudo conforme relatório 
de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 178/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
RJ-21.429.003-3 JARDEL BASTOS LACERDA interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o  certame e  que  no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  3692,  de  19Nov02, 
consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de 
contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou 
que o recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas  normas  editalícias  e  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de  19Nov02, 
devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas 
e modificar a situação de inaptidão do recorrente;

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,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 176/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.845.415 DENER VINCENSI DE OLIVEIRA GUEDES interpôs recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XII, item 22, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 175/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-12.772.126 ALEX MARTINO DA SILVA  interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XII, itens 
17,  19  e  26,  tudo  conforme  relatório  de  inaptidão  exarado  pela  Junta  de 
Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 174/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.440.170 WEBER ISAIAS DO CARMO interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XII, item 22, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 173/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.093.628  DOUGLAS  GONÇALVES  CUSTÓDIO  interpôs  recurso 
administrativo  em  face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando com os pareceres que o consideraram inapto nos exames preliminares 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e OFTALMOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que sejam 
revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das demais 
fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta 
nº 3692, de 19/11/2002, anexo “A”, II, 3-a, anexo “E”, grupo XIV, item A-6, tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,   13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 172/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-12.002.006 THIAGO NEVES FERREIRA interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XII, itens 17 
e 20, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de 
Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº171/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  a  candidata  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.298.699  JEANNE  DOS  SANTOS  GONÇALVES  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminada  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  a  considerou  inapta  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que a 
tornou inapta, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o  certame e  que  no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  3692,  de  19Nov02, 
consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de 
contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou 
que a recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas  normas  editalícias  e  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de  19Nov02, 
devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas 
e modificar a situação de inaptidão da recorrente;

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,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 170/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.115.535 DANILO MÁRCIO NASCIMENTO interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer que o considerou inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, 
ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 o candidato deixou de comparecer no dia e local 
agendado para a reavaliação;

1.3 diante da ausência do candidato não foi procedido o 
reexame, mantendo os fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão 
na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, 
grupo XIV, item A-8, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de 
Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 169/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.723.057 HUGO MOREIRA ALVES interpôs recurso administrativo em 
face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar  OFTALMOLÓGICO, 
pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada  para  este  fim,  verificou  que  o  recorrente  realizou 
cirurgia para correção de alteração oftalmológica após a data do pedido de seu 
recurso,  apresentando  fatores  e  alterações  incapacitantes  para 
admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de 
19/11/2002,  anexo  “E”,  grupo  XIV,  itens  A-3,  A-4  e  A-12,  tudo  conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  do 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 168/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.855.797  CARLOS  HENRIQUE  DE  OLIVEIRA  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que seja revisto  o ato  que o  tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada  para  este  fim,  verificou  que  o  recorrente  realizou 
cirurgia para correção de alteração oftalmológica após a data do pedido de seu 
recurso,  apresentando  fatores  e  alterações  incapacitantes  para 
admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de 
19/11/2002, anexo “E”, grupo XIV, itens A-3 e A-7, tudo conforme relatório de 
inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  do 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 177/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-15.157.458  FABRÍCIO  HENRIQUE  PEREIRA  E  MG-  13.554.195 
FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS  interpuseram recursos administrativos 
em face de terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando 
com  os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que sejam revistos os atos 
que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do 
certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o  certame e  que  no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  3692,  de  19Nov02, 
consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de 
contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou 
que  os  recorrentes  não  apresentam  fatores  e  alterações  incapacitantes 
previstas nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, 
devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas e modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

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,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 100/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – 12056705-2 
JEFFERSON LOPES DA SILVA interpôs recurso administrativo em face de ter 
sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que 
o  consideraram  inapto  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para 
continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VII, item 08, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3  quanto  ao  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO,  anexo  “A”,  II,  3a, o  recorrente  não  apresenta 
fatores e alterações incapacitantes, previstos na Resolução Conjunta nº 3692, 
de 19/11/2002;

1.4 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando: 

2.2.1  apto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO quanto ao anexo “A”, II, 3a;

2.2.2  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO quanto ao anexo “E”, grupo VII, item 08.



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

               Belo Horizonte-MG,  13 de  fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 98/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.531.206  ALEXSSANDRO  DA  SILVA  DE  OLIVERA,  MG-14.563.591 
ALLAN  JEFFERSON  DA  SILVEIRA,  MG-11.711.025  ALYSON  HENRIQUE 
GOMES  DUARTE,  MG-15.975.122  RAFAEL  HENRIQUE  DA  SILVA  ROSA, 
1600134 ROBSON ALBANO DE SOUZA BORGES E MG-6.637.627 SANDRO 
JOSÉ PEREIRA FIORINO interpuseram recursos administrativos em face de terem 
sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os 
consideraram inaptos no exame preliminar OTORRINOLARINGOLÓGICO, pleiteando, 
ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem 
participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o 
certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol 
de doenças e alterações que são incapacitantes e fatores de contra-indicação para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após análise,  a  Comissão de  Recursos  confirmou 
que os recorrentes não apresentam fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

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, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  97/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o candidato  ao  CTSP/09 –  RMBH  –  MG-8.791.944 
CRISTIANO FERREIRA GONÇALVES  interpôs recurso administrativo em face de ter 
sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  o 
consideraram  inapto  nos  exames  preliminares  ODONTOLÓGICO, 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  e  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam 
revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das demais fases do 
certame; 

1.2 após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para  este  fim,  confirmou que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VII, item 10, anexo “B”, inciso II, item 1 – a e 
anexo “E”,  grupo XIV,  item A-6, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela 
Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  quanto  ao  exame  preliminar  ODONTOLÓGICO,  o 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002;

1.4 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando: 

2.2.1 inapto nos exames preliminares OFTALMOLÓGICO e 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO;

2.2.2 apto no exame preliminar ODONTOLÓGICO.

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

               Belo Horizonte-MG,   13 de  fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 96/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH –  MG-13.679.113 
ALEX MOREIRA  interpôs  recurso  administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram inapto nos 
exames preliminares  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao 
final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para  este  fim,  confirmou que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
3692, de 19/11/2002,  anexo “E”, grupo XIV, item A-8;

1.3  quanto  aos  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO,  o  recorrente  não  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes, previstos na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002;

1.4 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente o pedido, considerando: 

2.2.1  apto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO;

2.2.2 inapto no exame preliminar OFTALMOLÓGICO.

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

               Belo Horizonte-MG,  13   de  fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 95 /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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – 11318313-1 
PAULO CÉSAR BASTOS BERNARDES interpôs recurso administrativo em face 
de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer 
que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VII, item 10, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 94/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.507.009  LEVYSLAN  JÚNIO  MATOS  SILVA  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com  os  pareceres  que  o  consideraram  inapto  nos  exames 
preliminares  ODONTOLÓGICO  e  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que 
sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o  certame e  que  no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  3692,  de  19Nov02, 
consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de 
contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou 
que o recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas  normas  editalícias  e  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de  19Nov02, 
devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas e modificar a situação de inaptidão do recorrente;

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,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 93/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – M-8.836.743 
DIEGO LOPES MARTINS interpôs recurso administrativo em face de ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o 
consideraram  inapto  no  exame  preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, 
pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para 
continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o  certame e  que  no  anexo  “E”  da  Resolução  Conjunta  3692,  de  19Nov02, 
consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de 
contra-indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou 
que o recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas  normas  editalícias  e  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de  19Nov02, 
devendo, portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  os  pedidos  pelas  razões  acima 
explicitadas e modificar a situação de inaptidão do recorrente;

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,   13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 99 /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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.557.827  CARLA  GRACIELA  DE  FÁTIMA  CALIXTO,  MG-15.507.816 
PHILIPPE RAMON DE JESUS COSTA, MG-12.195.807 RUBISON RODRIGUES 
FIALHO,  MG-12.652.780  WELTON  FERNANDES  REIS  E  MG-10.907.066 
WILIAN FERNANDO DIAS ALVES interpuseram recursos administrativos em face 
de  terem  sido  eliminados  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os 
pareceres  que  os  consideraram inaptos  no  exame preliminar  OFTALMOLÓGICO, 
pleiteando,  ao final,  que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos,  para 
continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o 
certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol 
de doenças e alterações que são incapacitantes e fatores de contra-indicação para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após análise,  a  Comissão de  Recursos  confirmou 
que os recorrentes não apresentam fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

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,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 188/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.371.113  JHONNY  RODRIGUES  MAGRINI  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando,  ao final,  que seja revisto  o ato  que o  tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada  para  este  fim,  verificou  que  o  recorrente  realizou 
cirurgia para correção de alteração oftalmológica após a data do pedido de seu 
recurso,  apresentando  fatores  e  alterações  incapacitantes  para 
admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  3692,  de 
19/11/2002, anexo “B”, II, 1-a e anexo “E”, grupo XIV, item A-3, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  do 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  187/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 a candidata ao CTSP/09 – RMBH – MG-15.067.625 
CAROLINE CRISTINA SANTOS MORAES interpôs recurso administrativo em face 
de ter sido eliminada do processo seletivo, não se conformando com o parecer que 
a considerou inapta no exame preliminar OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, 
que seja revisto o ato que a tornou inapta, para continuar participando das demais 
fases do certame; 

1.2 a candidata deixou de comparecer no dia e local 
agendado para a reavaliação;

1.3 diante da ausência da candidata não foi procedido o 
reexame, mantendo os fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão 
na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “B”, II, 
1-a, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 186/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-16.044.512  GIDEÃO  CHEMPPI  EVANGELISTA  interpôs  recurso 
administrativo  em  face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com  o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
OFTALMOLÓGICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 o candidato deixou de comparecer no dia e local 
agendado para a reavaliação;

1.3 diante da ausência do candidato não foi procedido o 
reexame, mantendo os fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão 
na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “B”, II, 
1-a, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição 
Estadual  prescrevem o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos 
públicos, conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração 
Pública  prerrogativa  de  normatização  própria  inerente  às  suas  atividades 
finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 185/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.057.391 TIAGO DA SILVA PEREIRA interpôs recurso administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com os 
pareceres  que  o  consideraram  inapto  nos  exames  preliminares 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO  e  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao  final,  que 
sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “A”, II, 3-a, anexo “B”, 
II, 1-a e anexo “E”, grupo XIV, item A-6, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 184/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-10.587.986  FABRÍCIO  FRANCISCO  MAFRA  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando com os pareceres que o consideraram inapto no exame preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final,  que sejam revistos os atos 
que  o  tornaram  inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “A”, II, 3-a e anexo “E”, 
grupo XII, item 19, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de 
Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 183/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.967.127 CÁSSIO ALEXANDRE DIAS FIGUEIREDO interpôs recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com  os  pareceres  que  o  consideraram  inapto  nos  exames 
preliminares  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO e  OFTALMOLÓGICO,  pleiteando,  ao 
final,  que  sejam  revistos  os  atos  que  o  tornaram  inapto,  para  continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “B”, II, 1-a, anexo “E”, 
grupo XIV, item A-6 e anexo “E”, grupo XII, item 22 tudo conforme relatório de 
inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 13 de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 182/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  a  candidata  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-12.855.586  MAÍSA  BULHMAN  CARVALHO  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminada  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  a  considerou  inapta  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que a 
tornou inapta, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que a recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XII, itens 
19,  21  e  22,  tudo  conforme  relatório  de  inaptidão  exarado  pela  Junta  de 
Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 181/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  1935257 
LEANDRO JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA  interpôs recurso administrativo em 
face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XII, item 19, 
tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde 
da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 180/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-11.226.509  FÁBIO  FERREIRA  DA  SILVA  FILHO  interpôs  recurso 
administrativo  em face  de  ter  sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo XII, itens 17 
e 20, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de 
Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 179/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de 
soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.610.615  GLEIDSON  GUSTAVO  DE  FREITAS  SANTOS  interpôs 
recurso administrativo em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não 
se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame preliminar 
CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos, 
devidamente  nomeada para este fim,  confirmou que o recorrente apresenta 
fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo IX, itens 08 
e 16, tudo conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de 
Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição 
Estadual prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos 
públicos,  conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à 
Administração Pública prerrogativa de normatização própria inerente às suas 
atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido  pelas  razões  acima 
explicitadas,  não  sendo  possível  modificar  a  situação  de  inaptidão  da 
recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  13  de fevereiro de 2009.

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