
 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1303/11-DRH/CRS 
 

     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

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

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 

verificou que: 
  
 1.2.1 na linha 07, a expressão “por isso” encontra-se 

intercalada na oração e, segundo os exemplos dados por Cegalla (2008:428-9), o uso 
das vírgulas é obrigatório. Logo, a alegação não procede; 

 
 1.2.2 na linha 22, de acordo com Cegalla (2008:428), uma 

das finalidades da vírgula e outros sinais de pontuação é separar palavras, expressões 
e orações que devem ser destacadas. A posição canônica da conjunção adversativa 
não é em início de oração. Se isso ocorrer, deve-se usar a vírgula, indicando uma 
pausa para destacar a conjunção, como é o caso de “portanto”, presente na linha 22. 
Logo, a alegação não procede; 

 
 1.2.3 na linha 23, as alegações do candidato são 

procedentes, por se tratar de erro ortográfico idêntico, revertendo-lhe 1 (hum) ponto 
à nota final da redação; 

  
 1.2.4 quanto ao conteúdo, o desenvolvimento da redação, 

embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema.  O candidato denota um esforço pela 
autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de 
vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum. Não há um desenvolvimento muito bem 
sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e conhecimento por parte do autor. 
O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 



coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, 
são praticamente inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação com os 
argumentos trabalhados. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os 
períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os 
períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. 
O texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo 
demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca 
precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e 
originalidade. Assim, em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com 
Cegalla (2008: 637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

 
  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 74 (setenta e quatro) para 75 (setenta e cinco) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 

visando a efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 12 de dezembro de 2011. 

 
 
 

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


