
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 891 /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 no Despacho Administrativo nº 887/11 – DRH/CRS, de 
13 de abril de 2011, a análise do recurso interposto pela candidata ao CTSP QPE/2010 
– MG-13.416.064 VIVIANE APARECIDA DA SILVA, referente às provas de Flexão 
Abdominal e Flexão de Braços foi publicada com erro de origem;

2 RESOLVE:

2.1  retificar  o  Despacho  Administrativo  nº  887/11  – 
DRH/CRS, de 13 de abril de 2011, retificando os itens 1.2 e 1.3, passando a constar o 
seguinte: 

“1.2  após  análise  da  filmagem  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 07 (sete) 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, após análise da filmagem 
pela Comissão de Recursos, constatou-se que a candidata realizou 04 (quatro) 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,” 

2.2 quanto  aos demais  itens  do Despacho Administrativo  nº 
887/11 DRH/CRS, esses permanecem inalterados.

 

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

            Belo Horizonte-MG,  15  de abril de 2011.

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