
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 866/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.881.031 
LEANDRO ANTUNES DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com suas notas no Teste Dinâmico de Barra e na prova de Corrida de 2.400m do 
Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  não  realizou  nenhuma  repetição  correta  no  Teste 
Dinâmico de Barra conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto à Prova de Corrida de 2.400m, após análise pela 
Comissão de Recursos, constatou-se que o tempo aferido no momento da prova e 
lançado na ata de aplicação está correto;

1.4 quanto ao pedido de reaplicação da prova, o candidato 
deve observar o previsto  no edital do certame, in verbis: 

“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos para sua realização.

9.2 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.”

 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a nota do recorrente.

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 867/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-10.767.383 
REGINALDO MATEUS DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com suas notas no Teste Dinâmico de Barra e na prova de Corrida de 2.400m do 
Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  não  realizou  nenhuma  repetição  correta  no  Teste 
Dinâmico de Barra conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto à Prova de Corrida de 2.400m, após análise pela 
Comissão de Recursos, constatou-se que o tempo aferido no momento da prova e 
lançado na ata de aplicação está correto;

1.4 quanto ao pedido de reaplicação da prova, o candidato 
deve observar o previsto  no edital do certame, in verbis: 

“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos para sua realização.

9.2 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.”

 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a nota do recorrente.

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  868 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.138.514 
ALICE  GONÇALVES  DOS  SANTOS  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou somente 08 (oito) repetições corretas na Prova 
de Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 869   /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-9.119.191 
SANDRA APARECIDA GUADANINI PEREIRA  interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 16 (dezesseis) repetições corretas na Prova de 
Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  pelas  razões  acima 
explicitadas,  modificando  para  16  (dezesseis)  o  número  de  repetições  válidas 
atribuídas à candidata na Prova de Flexão Abdominal do TCF, alterando sua nota para 
13 (treze) pontos;

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 870 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.870.173 
FERNANDA OLIVEIRA ANDRADE E SILVA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com sua nota na Prova de Flexão de Braços do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  a  candidata  realizou  06  (seis)  repetições  corretas  na  Prova  de 
Flexão de Braços  conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

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, 
modificando para 06 (seis) o número de repetições válidas atribuídas à candidata na 
Prova de Flexão de Braços do TCF, alterando sua nota para 16 (dezesseis) pontos;

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 871 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
6 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-14.502.917 
LUDMILA EMÍLIO CÂNDIDO TRINDADE  interpôs recurso administrativo por não 
concordar com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 25 (vinte e cinco) repetições corretas na Prova 
de Flexão Abdominal  conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  pelas  razões  acima 
explicitadas e alterar de 24 (vinte e quatro) para 25 (vinte e cinco) o número de 
repetições  válidas  atribuídas  à  candidata  na  Prova  de  Flexão  Abdominal  do  TCF, 
conduto, a pontuação permanece inalterada, 17 (dezessete) pontos;

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  872/11-DRH/CRS

O  CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 
18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009 
alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital 
DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar 
candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas 
(QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as 
categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de 
auxiliar  de  farmácia,  auxiliar  em  saúde  bucal,  técnico  em  saúde  bucal,  técnico  em 
enfermagem e técnico em patologia  clínica)  – (CTSP QPE/2010),  publicado no “Minas 
Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

7 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-15.566.265 
JÉSSICA FERREIRA MACHADO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
suas notas nas Provas de Flexão de Braços e Flexão Abdominal do Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 10 (dez) repetições corretas na Prova de Flexão de 
Braços  conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  à  prova  de  Flexão  Abdominal,  após  análise  da 
filmagem pela Comissão de Recursos, constatou-se que a candidata realizou 24 (vinte e 
quatro) repetições corretas conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir  o pedido quanto  à prova de Flexão Abdominal, 
mantendo a nota inalterada;

2.3 deferir  o pedido referente à Prova de Flexão de Braços, 
modificando  para 10 (dez)  o  número  de repetições  válidas  atribuídas  à  candidata  na 
referida prova, alterando sua nota para 20 (vinte) pontos;

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 873/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
8 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-14.084.674 
VANESSA  FILGUEIROS  DE  FREITAS  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 23 (vinte e três) repetições corretas na Prova 
de Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  874/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
9 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-10.211.920 
DÉBORA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
na  Prova  de  Flexão  de  Braços  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  solicitando 
revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata não realizou nenhuma repetição correta na  Prova de 
Flexão de Braços conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 875 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
10 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.660.062 
DANIELA MAMEDES DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 20 (vinte)  repetições corretas  na  Prova de 
Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº876/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
11 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.540.702 
JAQUELINE  RODRIGUES  MARTINS  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 16 (dezesseis) repetições corretas na Prova de 
Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 876/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
12 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-13.299.191 
JOSENILDE SILVA LISBOA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua  nota  na  Prova  de  Flexão  de  Braços  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF), 
solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou somente 01 (uma) repetição correta na Prova 
de Flexão de Braços conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto ao pedido de reaplicação da prova, a candidata 
deve observar o previsto  no edital do certame, in verbis: 

“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos para sua realização.

9.2 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.”

2 RESOLVE:

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



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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº878 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
13 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-16.164.371 
VIVIAM DE OLIVEIRA SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota na Prova de Flexão de Braços do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou somente 08 (oito) repetições corretas na Prova 
de Flexão de Braços conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 879/11-DRH/CRS

O  CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 
18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009 
alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital 
DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar 
candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas 
(QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as 
categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de 
auxiliar  de  farmácia,  auxiliar  em  saúde  bucal,  técnico  em  saúde  bucal,  técnico  em 
enfermagem e técnico em patologia  clínica)  – (CTSP QPE/2010),  publicado no “Minas 
Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
14 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.164.411 
MARINA  ROSA  CAETANO  MAYNARTE  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com suas  notas  nas  Provas  de  Flexão  Abdominal  e  Agilidade  do  Teste  de 
Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 09 (nove) repetições corretas na Prova de Flexão 
Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto à Prova de Agilidade, após análise da filmagem pela 
Comissão de Recursos, constatou-se que os tempos aferidos no momento da prova estão 
corretos, o que foi testemunhado por dois candidatos que assinaram a ata de aplicação,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido quanto à prova de Agilidade, mantendo a 
nota inalterada;

2.3 deferir  o pedido referente à Prova de Flexão Abdominal, 
modificando para 09 (nove)  o número de repetições válidas atribuídas à candidata  no 
referido teste, contudo mantém a mesma pontuação 00 (zero) pontos;

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 880/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
15 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.714.954 
MONALISA  GUIMARÃES  DOS SANTOS  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 20 (vinte)  repetições corretas  na  Prova de 
Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 881/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
16 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-17.651.944 
PATRÍCIA REIS REZENDE interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua  nota  na  Prova  de  Flexão  Abdominal  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF), 
solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 23 (vinte e três) repetições corretas na Prova 
de Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 882 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
17 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.347.475 
ANA LÚCIA DO NASCIMENTO  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 25 (vinte e cinco) repetições corretas na Prova 
de Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   883/11-DRH/CRS

O  CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 
18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009 
alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital 
DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar 
candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas 
(QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as 
categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de 
auxiliar  de  farmácia,  auxiliar  em  saúde  bucal,  técnico  em  saúde  bucal,  técnico  em 
enfermagem e técnico em patologia  clínica)  – (CTSP QPE/2010),  publicado no “Minas 
Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
18 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-16.037.808 
HANNA MARA FERREIRA BRANCO interpôs recurso administrativo alegando que não 
pôde realizar as provas do Teste de Capacitação Física (TCF) por estar em período de 
gestação, solicitando que possa realizar os testes após esse perídodo;

1.2 a candidata deve observar o previsto no edital do certame, 
in verbis: 

“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou exames, nem sua aplicação fora do local ou horário 
estabelecidos para sua realização.

9.2  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.”

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 884 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
19 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-15.630.797 
RODRIGO  RIOS  FURTADO  AUGUSTO  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota no Teste Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  realizou  07  (sete)  repetições  corretas  no  Teste 
Dinâmico de Barra conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 885 /11-DRH/CRS

O  CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 
18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009 
alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital 
DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar 
candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas 
(QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as 
categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de 
auxiliar  de  farmácia,  auxiliar  em  saúde  bucal,  técnico  em  saúde  bucal,  técnico  em 
enfermagem e técnico em patologia  clínica)  – (CTSP QPE/2010),  publicado no “Minas 
Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
20 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-8.799.688 
PRISCILA DE CARVALHO FELIPE SALVADOR interpôs recurso administrativo alegando 
que não compareceu ao Teste de Capacitação Física (TCF) por estar com quadro clínico de 
saúde que impossibilitava seu desempenho físico, solicitando sua avaliação nos testes;

1.2 a candidata deve observar o previsto no edital do certame, 
in verbis: 

“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou exames, nem sua aplicação fora do local ou horário 
estabelecidos para sua realização.

9.2  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.”

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 886 /11-DRH/CRS

O  CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 
18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009 
alterada pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital 
DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar 
candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas 
(QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as 
categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de 
auxiliar  de  farmácia,  auxiliar  em  saúde  bucal,  técnico  em  saúde  bucal,  técnico  em 
enfermagem e técnico em patologia  clínica)  – (CTSP QPE/2010),  publicado no “Minas 
Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

21 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.050.959 
FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com  suas  notas  nas  Provas  de  Flexão  de  Braços  e  Flexão  Abdominal  do  Teste  de 
Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 19 (dezenove) repetições corretas na  Prova de 
Flexão de Abdominal  conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  à  prova  de  Flexão  de  Braços,  após  análise  da 
filmagem pela Comissão de Recursos, constatou-se que a candidata realizou 06 (seis) 
repetições corretas na Prova de Flexão de Braços conforme previsto na Resolução nº 3322 
de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  os  pedidos,  pelas  razões  acima  explicitadas, 
modificando  para  19  (dezenove)  o  número  de  repetições  válidas  atribuídas  à 
candidata  na  Prova  de  Flexão  Abdominal do  TCF,  alterando  sua  nota  para  14 
(quatorze)  pontos  e  modificando  para  06 (seis)  o  número  de  repetições  válidas 
atribuídas à candidata na Prova de Flexão de Braços do TCF, alterando sua nota 
para 15 (quinze) pontos;

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 887/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
22 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-13.416.064 
VIVIANE APARECIDA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com suas notas nas Provas de Flexão Abdominal e Flexão de Braços do Teste de 
Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 28 (vinte e oito) repetições corretas na Prova 
de Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  à  prova de  Flexão  de  Braços,  a  candidata  já 
obteve a pontuação máxima, não sendo possível qualquer acréscimo na referida nota,

2 RESOLVE:

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

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

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   888 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
23 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-10.360.841 
ANGÉLICA PRADO DE MEDEIROS FREITAS  interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com suas notas nas Provas de Flexão de Braços e Corrida de 2.400m 
do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata não realizou nenhuma repetição correta na  Prova de 
Flexão de Braços  conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto à Prova de Corrida de 2.400m, após análise pela 
Comissão de Recursos, constatou-se que o tempo aferido no momento da prova está 
correto,  o  que  foi  testemunhado  por  dois  candidatos  que  assinaram  a  ata  de 
aplicação,

1.4 quanto ao pedido de reaplicação dos testes, a candidata 
deve observar o previsto  no edital do certame, in verbis: 

“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos para sua realização.

9.2 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.”



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  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 da candidata.

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 889/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 
17/04/2009  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
24 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-16.607.941 
MARIANA RUFFO PINTO  interpôs recurso administrativo por não concordar com 
suas  notas  nas  Provas  de  Flexão  Abdominal  e  Corrida  de  2.400m  do  Teste  de 
Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 28 (vinte e oito) repetições corretas na Prova 
de Flexão Abdominal  conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto à Prova de Corrida de 2.400m, após análise pela 
Comissão de Recursos, constatou-se que o tempo aferido no momento da prova e 
lançado na ata de aplicação está correto, 

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a nota da candidata.

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

            Belo Horizonte-MG, 13 de abril de 2011.

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