
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 275/09-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para 
o ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – MG-8.116.377 GUILHERME 
DE  OLIVEIRA  CARVALHO interpôs  recurso  administrativo  em  face  de  não  ter 
conseguido realizar sua matrícula no Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO), por 
motivos de conexão da Internet,  solicitando,  ao final,  autorização para efetivar  a 
matrícula;

1.2  conforme  o  subitem  8.2.2  do  edital  que  regula  o 
certame, in verbis:  “8.2.2 Recursos interpostos contra os atos referentes ao EAdO 
(matrícula, provas, avaliações e resultado) deverão ser dirigidos ao Comandante da 
APM, a quem caberá a solução, devendo ser protocolados naquela unidade.”;

1.3 o pedido do requerente refere-se à matrícula no Estágio 
de Adaptação de Oficiais (EAdO), não sendo matéria de competência desta Diretoria 
de Recursos Humanos e sim da Academia de Polícia Militar;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso.

 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

              Belo Horizonte-MG,  14   de maio de 2009. 

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