DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 32/2019-DRH/CRS

O CORONEL PM, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado

pela Resolução nº 4.452, de 14/01/2016, e:
1 CONSIDERANDO QUE:
1.1 o candidato, GUILHERME DE ALMEIDA SANTOS, inscrição MG-11264261,
encontra-se regularmente inscrito no concurso público para provimento de cargo no Quadro de
Oficiais de Saúde (QOS/2019), vagas para CIRURGIA GERAL, interpôs recurso administrativo
por não concordar com a prova objetiva, alegando que a distribuição das questões da prova não
ocorreu conforme estabelecido no edital, pois havia questões de Ética Médica na prova que
realizou;
1.2 cabe ao candidato, antes de realizar a inscrição no processo seletivo, inteirar-se do
edital, em concordância com o previsto no subitem 5.1: “Antes de efetuar sua inscrição, o
candidato deverá conhecer o edital e se certificar de que preenche ou preencherá todos os
requisitos exigidos” (grifo nosso);
1.3 o edital regulador do certame estabelece nos subitens 6.4 e 6.4.1, ipis litteris:
6.4 A PROVA DE CONHECIMENTOS é de caráter eliminatório e classificatório e
constará de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, contendo 04 (quatro)
alternativas de respostas, devendo ser marcada apenas 01 (uma) delas, no valor
2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada questão, totalizando 100 (cem) pontos, assim
distribuídos:
a) Língua portuguesa - 09 (nove) questões.
b) Direitos Humanos - 04 (quatro) questões.
c) Conhecimentos específicos - 27 (vinte e sete) questões.
6.4.1 O conteúdo programático, a ser avaliado na prova objetiva e na prova
teórico-prática, consta do ANEXO “S” deste edital e será cobrado devidamente
atualizado até a data de publicação deste edital.

1.4 ao analisar o anexo “S” do edital, verifica-se que ele traz os conteúdos a serem
abordados na prova, na seguinte ordem: Língua Portuguesa e Direitos Humanos, ambos comuns
a todos os candidatos; Ética Médica, somente aos candidatos às especialidades médicas, e
matérias específicas de cada categoria/especialidade. Assim

sendo,

as questões de

conhecimentos específicos abrangem Ética Médica e as matérias específicas de Cirurgia Geral,
totalizando 27 (vinte e sete) questões;

1.5 ante ao exposto, a distribuição das questões da prova encontra-se em
conformidade o previsto. Além disso, o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a
administração quanto os candidatos ao QOS/2019, não sendo possível atender ao pleito da
requerente, em cumprimento aos princípios da administração pública, sobretudo vinculação ao
edital.
2 RESOLVE:
2.1 conhecer do recurso interposto, haja vista que preencheu os pressupostos de
admissibilidade;
2.2 indeferir o pedido do candidato, por falta de amparo legal.

Belo Horizonte, 13 de março de 2019

(a) OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

