
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 29/12-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 n° 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 2° SGT PM FLÁVIO KEILER DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo requerendo a retificação de sua nota final de 221 
para  226  pontos,  bem como  sua  reclassificação,  deixando  de  figurar  na  posição  de  138 
(excedente) e passando a figurar na posição 99, dentro do limite de vagas. Requerendo, ao 
final, sua convocação e matrícula no CHO/CSTGSP-2012;

1.2 argumentou que os Despachos Administrativos proferidos pela 
Diretoria de Recursos Humanos reconheceram haver “erro material” na elaboração da questão 
número 11 da Prova I  do concurso (prova objetiva),  tendo citado   o item 5.2.1.4 o qual 
informa que: “Havendo anulação de questão da prova I do concurso, os pontos a ela atribuídos 
serão revertidos para todos os candidatos.”;

1.3  conforme previsto no item 8.7 do edital que regula o concurso, 
in verbis:

“8.7 A solução dos recursos é de competência do DRH, exceto para 
o  previsto  em 8.7.1,  em instância  única,  e  será definitiva,  não 
cabendo novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, 
contra matéria já solucionada. A decisão serão  dada a conhecer, 
coletivamente, através do site do CRS.

1.4 o pedido do candidato enquadra-se no subitem citado acima, 
visto que o pedido de anulação (por via administrativa) já foi solucionado anteriormente.

2 RESOLVE:

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

 
2.2  indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 15 de março de 2012.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 30  /12-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, vaga 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  a  candidata  ao  CHO/2012,  2º  SGT ROSELI COELHO 
ALVES interpôs recurso administrativo solicitando o acréscimo de 05 pontos no resultado 
final da prova objetiva, referente à questão 11, tendo em vista a decisão proferida pelo 
MMº Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda (proc.: 0206677-36.2012.8.13.0024);

1.2 alega que,  segundo o item 5.2.1.4 do edital DRH/CRS nº 
07/2011, havendo anulação de questão da prova I do concurso, os pontos a ela atribuídos 
serão revertidos para todos os candidatos;

1.3  conforme  previsto  no  item 8.7  do  edital  que  regula  o 
concurso, in verbis:

“8.7 A solução dos recursos é de competência do DRH, exceto  
para o previsto em 8.7.1, em instância única, e será definitiva,  
não  cabendo  novos  recursos  ainda  que  por  parte  de  outros  
candidatos, contra matéria já solucionada. A decisão será dada a  
conhecer, coletivamente, através do site do CRS.”

1.4  o  pedido  da  candidata  enquadra-se  no  subitem citado 
acima,  visto  que  o  pedido  de  anulação  (por  via  administrativa)  já  foi  solucionado 
anteriormente.

2 RESOLVE:

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

 
2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo de legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  15  de março de 2012.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 31/12-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  n° 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, 1° SGT PM OZIMAR DIAS 
FERREIRA interpôs recurso administrativo requerendo a convocação para o Teste 
Psicológico do CHO/CSTGSP-2012, bem como a retificação de sua nota, passando a 
constar  a  pontuação de 219,00 (duzentos  e  dezenove)  pontos,  tendo em vista  a 
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda (proc.: 0206677-
36.2012.8.13.0024);

1.2  conforme previsto no subitem 8.7 do edital que regula o 
concurso, in verbis:

“8.7 A solução dos recursos é de competência do DRH, exceto para 
o  previsto em 8.7.1, em instância única, e será definitiva, não 
cabendo novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, 
contra matéria já solucionada. A decisão serão  dada a conhecer, 
coletivamente, através do site do CRS.

1.4 o pedido do candidato enquadra-se no subitem citado 
acima,  visto que o pedido de anulação (por  via administrativa)  já foi  solucionado 
anteriormente.

2 RESOLVE:

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

 
2.2  indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  15  de março de 2012.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  32/12-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  n° 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,  2°  SGT PM EVANDRO 
CORRÊA MESSIAS interpôs recurso administrativo requerendo a retificação de sua 
nota, passando de 219,00 (duzentos e dezenove) para 224,00 (duzentos e vinte e 
quatro) pontos, tendo em vista a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
da Fazenda (proc.: 0206677-36.2012.8.13.0024);

1.2  conforme previsto no subitem 8.7 do edital que regula o 
concurso, in verbis:

“8.7 A solução dos recursos é de competência do DRH, exceto para 
o  previsto em 8.7.1, em instância única, e será definitiva, não 
cabendo novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, 
contra matéria já solucionada. A decisão serão  dada a conhecer, 
coletivamente, através do site do CRS.

1.4 o pedido do candidato enquadra-se no subitem citado 
acima,  visto que o pedido de anulação (por  via administrativa)  já foi  solucionado 
anteriormente.

2 RESOLVE:

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

 
2.2  indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  15  de março de 2012.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  33/12-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  n° 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,  2°  SGT  PM  LUIZ 
ANTÔNIO CAMPOS interpôs recurso administrativo requerendo a convocação para o 
TAF do CHO/CSTGSP-2012, bem como a retificação de sua nota, passando de 213,00 
(duzentos e treze) para 218,00 (duzentos e dezoito) pontos, tendo em vista a decisão 
proferida  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  4ª  Vara  da  Fazenda  (proc.:  0206677-
36.2012.8.13.0024);

1.2  conforme previsto no subitem 8.7 do edital que regula o 
concurso, in verbis:

“8.7 A solução dos recursos é de competência do DRH, exceto para 
o  previsto em 8.7.1, em instância única, e será definitiva, não 
cabendo novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, 
contra matéria já solucionada. A decisão serão  dada a conhecer, 
coletivamente, através do site do CRS.

1.4 o pedido do candidato enquadra-se no subitem citado 
acima,  visto que o pedido de anulação (por  via administrativa)  já foi  solucionado 
anteriormente.

2 RESOLVE:

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

 
2.2  indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  15 de março de 2012.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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