
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 568/13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao CFO/2013 – BA-0794530150 ADAN 
WILLIAN ROCHA SANTOS interpôs recurso administrativo,  em face de ter sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para 
este fim, verificou que:

1.2.1 o laudo psicológico elaborado em exames de seleção 
é resultante da análise conjunta, tanto quantitativa quanto qualitativa, de todo o 
material produzido pelo próprio candidato e extraído do conjunto de testes utilizados 
e,  portanto, a contraindicação fundamenta-se em uma análise  global  e segue as 
orientações dos manuais dos testes. Desta forma, não foram verificadas incoerências 
em sua elaboração, conforme alegado pela psicóloga do recurso. A interpretação 
apresentada pela psicóloga do recurso sobre o desempenho do candidato no teste 
dos relógios não se fundamenta tecnicamente de acordo com o manual;

1.2.2 os psicólogos responsáveis pela avaliação psicológica 
nos concursos da PMMG são vinculados a empresas credenciadas exclusivamente 
para  esta  finalidade.  Esses  profissionais  são  treinados,  coordenados  e 
supervisionados pela PMMG e recebem orientações técnicas específicas que visam 
garantir a padronização de suas atividades nos diversos concursos da Corporação, 
bem como informações pertinentes ao trabalho policial militar, considerações estas 
fundamentais  para  a  definição  do  parecer  psicológico.  A  avaliação  psicológica 
realizada pela PMMG segue os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia, não foi 
verificada nenhuma falha na aplicação dos testes;

1.2.3 sobre a alegação de cansaço, o candidato declarou e 
assinou, no Levantamento de Dados Pessoais, que estava em boas condições físicas 
e emocionais;

1.2.4  a  apresentação  de  referências  profissionais  é 
insuficiente para refutar os resultados obtidos nos exames psicológicos. A análise do 
material do candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do campo da 
Psicologia e não no histórico profissional.

1.3 a  Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 



tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste,  decidindo  MANTER  o 
resultado do candidato como CONTRAINDICADO.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para 
ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 569/13-DRH/CRS
 
         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

 1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  o  candidato  ao  CFO/2013  –  MG-5.628.422 
ALEXSANDRO  EGÍDIO  interpôs  recurso  administrativo,  em  face  de  ter  sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2  a Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste.  Assim com fulcro  em 
referida análise, a Comissão de Recurso Administrativo decidiu ALTERAR o resultado 
do candidato para INDICADO.

2 RESOLVE:

 2.1  deferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
alterando-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato para a situação de 
indicado para ingresso no CFO/2013;

2.2  determinar  ao  Chefe  do  CRS  que  tome  as  demais 
medidas decorrentes, visando a efetivação deste ato, principalmente no tocante à 
alteração da situação do candidato, de contraindicado para indicado, procedendo, ao 
final, nova classificação, observando as notas alcançadas por ele nas fases anteriores 
do concurso.

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 570/13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas  atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao  CFO/2013 – MG-11.905.746 ARLAN 
PINHEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR interpôs recurso administrativo, em face de ter sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para este 
fim, verificou que:

1.2.1 a interpretação apresentada pela psicóloga no recurso 
sobre o desempenho do candidato no teste dos relógios não se fundamenta tecnicamente 
de acordo com o manual;

1.2.2 o equívoco na divulgação do endereço da clínica  pelo 
CRS ocorreu na  fase  de  recurso  e,  portanto,  o  material  do  candidato  já  havia  sido 
produzido, não lhe restando prejuízo;

1.2.3 a apresentação de referências profissionais é insuficiente 
para refutar os resultados obtidos nos exames psicológicos.  A análise do material  do 
candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do campo da Psicologia e não no 
histórico profissional.

1.3  a  Comissão  de  Recursos,  verificou,  de  ofício,  todo  o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo por base todos os instrumentos utilizados no teste, decidindo MANTER o resultado 
do candidato como CONTRAINDICADO.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se,  ao  final,  a  situação  de  contraindicado  do  candidato  recorrente  para 
ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 571 /13-DRH/CRS
 
         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

 1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao CFO/2013 – MG-9.260.800 CLYVER 
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo, em face de 
ter sido contraindicado no exame psicológico;

 1.2  a Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste.  Assim com fulcro  em 
referida análise, a Comissão de Recurso Administrativo decidiu ALTERAR o resultado 
do candidato para INDICADO.

2 RESOLVE:

 2.1  deferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
alterando-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato para a situação de 
indicado, para ingresso no CFO/2013;

2.2  determinar  ao  Chefe  do  CRS  que  tome  as  demais 
medidas decorrentes, visando à efetivação deste ato, principalmente, no tocante à 
alteração da situação do candidato, de contraindicado para indicado, procedendo, ao 
final, nova classificação, observando as notas alcançadas por ele nas fases anteriores 
do concurso.

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 572 /13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao CFO/2013– MG-11.401.319 DIOGO 
DE SOUSA ALVES BATISTA interpôs recurso administrativo, em face de ter sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para 
este fim, verificou que:

1.2.1 os psicólogos responsáveis pela avaliação psicológica 
nos  concursos  da PMMG são credenciados para  esta  finalidade.  São profissionais 
treinados,  coordenados  e  supervisionados  pela  PMMG,  recebendo  orientações 
técnicas específicas, visando garantir a padronização de suas atividades nos diversos 
concursos,  bem  como  informações  pertinentes  ao  trabalho  do  policial  militar, 
considerações estas fundamentais para a definição do parecer psicológico. Todos os 
procedimentos foram adequados às instruções dos manuais e seguiram as exigências 
do Conselho Federal de Psicologia. Não foi verificada nenhuma falha na aplicação dos 
testes;

1.2.2 a alegação recursal de que a análise dos testes foi 
parcial  não procede, pois  o laudo psicológico elaborado no exame de seleção foi 
resultante  da  análise  conjunta,  tanto  quantitativa  quanto  qualitativa,  de  todo  o 
material produzido pelo próprio candidato e extraído do conjunto de testes utilizados 
e, portanto, a contraindicação fundamentou-se em uma análise global e seguiu as 
orientações dos manuais dos testes. 

1.2.3 as condições das salas de aplicação obedeceram aos 
critérios estabelecidos pelos respectivos manuais dos testes, não se evidenciando 
irregularidades;

1.2.4  a  apresentação  de  referências  profissionais  é 
insuficiente para refutar os resultados obtidos nos exames psicológicos. A análise do 
material do candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do campo da 
Psicologia e não no histórico profissional.

1.3 a  Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste,  decidindo  MANTER  o 
resultado do candidato como CONTRAINDICADO.



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para 
ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 573 /13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao  CFO/2013 – MG-7.965.558 FÁBIO 
LÚCIO  DA  SILVA interpôs  recurso  administrativo,  em  face  de  ter  sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para 
este fim, verificou que:

1.2.1 a interpretação apresentada pela psicóloga do recurso 
sobre  o  desempenho  do  candidato  no  teste  dos  relógios  não  se  fundamenta 
tecnicamente de acordo com o manual. O laudo psicológico elaborado em exames de 
seleção é resultante da análise conjunta, tanto quantitativa quanto qualitativa, de 
todo o material produzido pelo próprio candidato e extraído do conjunto de testes 
utilizados e,  portanto,  a contraindicação fundamenta-se em uma análise  global  e 
segue as orientações dos manuais dos testes;

1.2.2 os psicólogos responsáveis pela avaliação psicológica 
nos  concursos  da PMMG são credenciados  para  esta  finalidade;  são  profissionais 
treinados,  coordenados  e  supervisionados  pela  PMMG,  recebendo  orientações 
técnicas específicas, visando garantir a padronização de suas atividades nos diversos 
concursos;  todos os  procedimentos  seguiram as  normas  do Conselho  Federal  de 
Psicologia e não foram identificadas falhas na aplicação dos testes. O reteste do teste 
palográfico  é  previsto  no  Manual  do  teste  e,  portanto,  não  caracteriza  falha  na 
aplicação;

1.2.3 o equívoco na divulgação do endereço da clínica pelo 
CRS ocorreu na fase de recurso e, portanto, o material do candidato já havia sido 
produzido,  bem como lhe  foi  assegurado o  mesmo prazo  recursal,  não restando 
prejuízo ao candidato;

1.2.4  a  apresentação  de  referências  profissionais  é 
insuficiente para refutar os resultados obtidos nos exames psicológicos. A análise do 
material do candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do campo da 
Psicologia e não no histórico profissional.

1.3 a  Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 



tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste,  decidindo  MANTER  o 
resultado do candidato como CONTRAINDICADO.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para 
ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG,  15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 574/13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas  atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao  CFO/2013 – M - 14.628.976 FELIPE 
MARTINS  PEREZ  GARCIA interpôs  recurso  administrativo,  em  face  de  ter  sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para este 
fim, verificou que:

1.2.1 o laudo psicológico elaborado em exames de seleção é 
resultante da análise conjunta, tanto quantitativa quanto qualitativa, de todo o material 
produzido pelo próprio candidato e extraído do conjunto de testes utilizados e, portanto, 
a contraindicação fundamenta-se  em uma análise  global  e  segue as orientações  dos 
manuais  dos  testes.  A  interpretação  apresentada  pelo  psicólogo  do  recurso  sobre  o 
desempenho do candidato não se fundamenta tecnicamente de acordo com o manual;

1.2.2 a apresentação de referências profissionais é insuficiente 
para refutar os resultados obtidos nos exames psicológicos.  A análise do material  do 
candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do campo da Psicologia e não no 
histórico profissional;

1.2.3 o equívoco na divulgação do endereço da clínica  pelo 
CRS ocorreu na  fase  de  recurso  e,  portanto,  o  material  do  candidato  já  havia  sido 
produzido, bem como lhe foi assegurado o mesmo prazo recursal, não restando prejuízo 
ao candidato;

1.3  a  Comissão  de  Recursos,  verificou,  de  ofício,  todo  o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo por base todos os instrumentos utilizados no teste, decidindo MANTER o resultado 
do candidato como CONTRAINDICADO.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se,  ao  final,  a  situação  de  contraindicado  do  candidato  recorrente  para 
ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 575 /13-DRH/CRS
 
         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

 1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  o  candidato  ao  CFO/2013  –  MG-11.442.038 
LEANDRO PINHEIRO CALIL  interpôs recurso administrativo, em face de ter sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2  a Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste.  Assim com fulcro  em 
referida análise, a Comissão de Recurso Administrativo decidiu ALTERAR o resultado 
do candidato para INDICADO.

2 RESOLVE:

 2.1  deferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
alterando-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato para a situação de 
indicado para ingresso no CFO/2013;

2.2  determinar  ao  Chefe  do  CRS  que  tome  as  demais 
medidas decorrentes, visando à efetivação deste ato, principalmente no tocante à 
alteração da situação do candidato, de contraindicado para indicado, procedendo, ao 
final, nova classificação, observando as notas alcançadas por ele nas fases anteriores 
do concurso.

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 576/13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao  CFO/2013 – 43.474.251-X PAULO 
CÉSAR PINHEIRO JÚNIOR interpôs recurso administrativo, em face de ter sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para 
este fim, verificou que:

1.2.1 a interpretação apresentada pela psicóloga do recurso 
sobre o desempenho do candidato não se fundamenta tecnicamente de acordo com 
os manuais dos testes aplicados. O laudo psicológico elaborado no exame de seleção 
foi resultante da análise conjunta, tanto quantitativa quanto qualitativa, de todo o 
material produzido pelo próprio candidato e extraído do conjunto de testes utilizados 
e, portanto, a contraindicação fundamentou-se em uma análise global e seguiu as 
orientações dos manuais dos testes;

1.2.2 a apresentação de referências pessoais e profissionais 
é insuficiente para refutar os resultados obtidos nos exames psicológicos. A análise 
do recurso do material do candidato deve ser  fundamentada nos aspectos técnicos 
do campo da Psicologia e não no histórico profissional e de declarações pessoais.

1.2.3 a etapa de recurso administrativo não se destina à 
apresentação  de  documento  psicológico  decorrente  de  processo  psicoterápico, 
incapaz de fundamentar mudança de parecer;

1.2.4 os psicólogos responsáveis pela avaliação psicológica 
nos concursos da PMMG são vinculados a empresas credenciadas exclusivamente 
para  esta  finalidade.  Esses  profissionais  são  treinados,  coordenados  e 
supervisionados pela PMMG e recebem orientações técnicas específicas que visam 
garantir a padronização de suas atividades nos diversos concursos da Corporação, 
bem como informações pertinentes ao trabalho policial militar, considerações estas 
fundamentais para a definição do parecer psicológico;

1.3 a  Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste,  decidindo  MANTER  o 
resultado do candidato como CONTRAINDICADO.



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para 
ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 577 /13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao  CFO/2013– MG-6.309.894 PAULO 
FERREIRA  DA  SILVA interpôs  recurso  administrativo,  em  face  de  ter  sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para 
este fim, verificou que:

1.2.1 o laudo psicológico elaborado no exame de seleção foi 
resultante  da  análise  conjunta,  tanto  quantitativa  quanto  qualitativa,  de  todo  o 
material produzido pelo próprio candidato e extraído do conjunto de testes utilizados 
e, portanto, a contraindicação fundamenta-se em uma análise global seguindo as 
orientações dos manuais dos testes;

1.2.2  no  recurso,  foi  alegado  que  o  candidato  não  foi 
submetido a entrevista para avaliar suas condições físicas para realização do teste. 
Contudo,  constata-se  que  o  candidato  declarou  e  assinou,  no  Levantamento  de 
Dados Pessoais, que estava em boas condições físicas e emocionais para realizar os 
testes;
 

1.2.3  a  apresentação  de  referências  profissionais  é 
insuficiente para refutar os resultados obtidos nos exames psicológicos. A análise do 
material do candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do campo da 
Psicologia e não no histórico profissional.

1.2.4 os psicólogos responsáveis pela avaliação psicológica 
nos  concursos  da PMMG são credenciados para  esta  finalidade.  São profissionais 
treinados,  coordenados  e  supervisionados  pela  PMMG,  recebendo  orientações 
técnicas específicas, visando garantir a padronização de suas atividades nos diversos 
concursos,  todos  os  procedimentos  seguiram as  normas do Conselho  Federal  de 
Psicologia e não foram identificadas falhas na aplicação dos testes. O reteste do teste 
palográfico  é  previsto  no  Manual  do  teste  e,  portanto,  não  caracteriza  falha  na 
aplicação;

1.3 a  Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 



tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste,  decidindo  MANTER  o 
resultado do candidato como CONTRAINDICADO.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para 
ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 578/13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao CFO/2013 – M - 7.224.937 ODILON 
FERREIRA  DE  LIMA  interpôs  recurso  administrativo,  em  face  de  ter  sido 
contraindicado no exame psicológico;

1.2 a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para 
este fim, verificou que:

1.2.1  a  apresentação  de  referências  profissionais  é 
insuficiente para refutar os resultados obtidos nos exames psicológicos. A análise do 
material do candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do campo da 
Psicologia e não no histórico profissional;

1.2.2 os psicólogos responsáveis pela avaliação psicológica 
nos concursos da PMMG são vinculados a empresas credenciadas exclusivamente 
para  esta  finalidade.  Esses  profissionais  são  treinados,  coordenados  e 
supervisionados pela PMMG e recebem orientações técnicas específicas que visam 
garantir a padronização de suas atividades nos diversos concursos da Corporação, 
bem como informações pertinentes ao trabalho policial militar, considerações estas 
fundamentais  para  a  definição  do  parecer  psicológico.  A  avaliação  psicológica 
realizada pela PMMG segue os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia, não 
sendo verificada nenhuma falha na aplicação dos testes;

1.2.3 o laudo psicológico elaborado em exames de seleção 
é resultante da análise conjunta, tanto quantitativa quanto qualitativa, de todo o 
material produzido pelo próprio candidato e extraído do conjunto de testes utilizados 
e,  portanto, a contraindicação fundamenta-se em uma análise  global  e segue as 
orientações dos manuais dos testes. A interpretação apresentada pela psicóloga do 
recurso  sobre  o  desempenho  do  candidato  não  se  fundamenta  tecnicamente  de 
acordo com o manual;

1.3 a Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste,  decidindo  MANTER  o 
resultado do candidato como CONTRAINDICADO.



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para 
ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 579/13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão ao 
Curso  de  Formação  de  Oficiais  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2013 
(CFO/2013), e
  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao  CFO/2013– MG-10.290.610 RAFAEL DE 
MOURA ALVES PEREIRA interpôs recurso administrativo, em face de ter sido contraindicado 
no exame psicológico;

1.2 a Comissão de Recursos,  devidamente nomeada para este 
fim, verificou que:

1.2.1  a  interpretação  do  teste  palográfico,  apresentada  pela 
psicóloga  do  recurso,  mostra-se  improcedente  em  relação  às  evidências  técnicas  que 
fundamentam  a  contraindicação  do  candidato  nos  itens  definidos.  O  laudo  psicológico 
elaborado no exame de seleção foi resultante da análise conjunta, tanto quantitativa quanto 
qualitativa, de todo o material produzido pelo próprio candidato e extraído do conjunto de 
testes utilizados e,  portanto,  a  contraindicação  fundamentou-se em uma análise  global  e 
seguiu as orientações dos manuais dos testes;

1.2.2 a apresentação de referências profissionais  é insuficiente 
para  refutar  os  resultados  obtidos  nos  exames  psicológicos.  A  análise  do  material  do 
candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do campo da Psicologia e não no 
histórico profissional.

1.2.3  sobre  a  alegação  de  cansaço,  o  candidato  declarou  e 
assinou  no  Levantamento  de  Dados  Pessoais  que  estava  em  boas  condições  físicas  e 
emocionais para a realização dos testes;

1.3 a Comissão de Recursos, verificou, de ofício, todo o material 
produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, tendo por base 
todos os instrumentos utilizados no teste, decidindo MANTER o resultado do candidato como 
CONTRAINDICADO.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, com base no parecer técnico, mantendo-
se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 580/13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão ao 
Curso  de  Formação  de  Oficiais  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2013 
(CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  o  candidato  ao  CFO/2013–  MG-11.991.779  RAIAN 
BREGA DE ARAÚJO interpôs recurso administrativo, em face de ter sido contraindicado no 
exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos,  devidamente nomeada para este 
fim, verificou que:

1.2.1  a  interpretação  apresentada  pela  psicóloga  do  recurso 
sobre o desempenho do candidato no teste dos relógios não se fundamenta tecnicamente de 
acordo com os manuais dos testes aplicados. O laudo psicológico elaborado no exame de 
seleção foi resultante da análise conjunta, tanto quantitativa quanto qualitativa, de todo o 
material  produzido  pelo  próprio  candidato  e  extraído  do  conjunto  de  testes  utilizados  e, 
portanto, a contraindicação fundamentou-se em uma análise global e seguiu as orientações 
dos manuais dos testes;

1.2.2 a apresentação de referências  profissionais  é insuficiente 
para  refutar  os  resultados  obtidos  nos  exames  psicológicos.  A  análise  do  material  do 
candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do campo da Psicologia e não no 
histórico profissional;

1.3 a Comissão de Recursos, verificou, de ofício, todo o material 
produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, tendo por base 
todos os instrumentos utilizados no teste, decidindo MANTER o resultado do candidato como 
CONTRAINDICADO.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, com base no parecer técnico, mantendo-
se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  581/13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1  o  candidato  ao  CFO/2013–  MG-12.980.827 
VICENTE PAULO FERNANDES RODRIGUES interpôs recurso administrativo, em 
face de ter sido contraindicado no exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para 
este fim, verificou que:

1.2.1  o  teste  palográfico  encontra-se  favorável,  em  sua 
edição de 2004, conforme consta no site do Conselho Federal de Psicologia. Todos os 
testes utilizados nos concursos realizados na PMMG são autorizados para uso no 
Brasil pelo Conselho Federal de Psicologia. O laudo psicológico elaborado em exames 
de seleção é resultante da análise conjunta de todo material produzido pelo próprio 
candidato e extraído do conjunto de testes utilizados;

1.2.2  a  apresentação  de  referências  profissionais  do 
candidato é insuficiente para refutar os resultados obtidos nos exames psicológicos. 
A análise do material do candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do 
campo da Psicologia e não no histórico profissional;

1.3  a Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste,  decidindo  MANTER  o 
resultado do candidato como CONTRAINDICADO.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para 
ingresso no CFO/2013. 
 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 582 /13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão ao 
Curso  de  Formação  de  Oficiais  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2013 
(CFO/2013), e
  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  o  candidato  ao  CFO/2013–  MG-11.815.384  WAGNER 
RAMOS PEREIRA interpôs recurso administrativo, em face de ter sido contraindicado no 
exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos,  devidamente nomeada para este 
fim, verificou que:

1.2.1  o  laudo  psicológico  elaborado  em exames  de  seleção  é 
resultante  da  análise  conjunta,  tanto  quantitativa  quanto  qualitativa,  de  todo  o  material 
produzido pelo próprio candidato e extraído do conjunto de testes utilizados e, portanto, a 
contraindicação fundamenta-se em uma análise global e segue as orientações dos manuais 
dos testes. A interpretação apresentada pela psicóloga do recurso sobre o desempenho do 
candidato não se fundamenta tecnicamente de acordo com o manual;

1.2.2 a apresentação de referências profissionais  é insuficiente 
para  refutar  os  resultados  obtidos  nos  exames  psicológicos.  A  análise  do  material  do 
candidato deve ser fundamentada nos aspectos técnicos do campo da Psicologia e não no 
histórico profissional;

1.2.3 os psicólogos responsáveis pela avaliação psicológica nos 
concursos  da  PMMG  são  credenciados  para  esta  finalidade.  São  profissionais  treinados, 
coordenados  e  supervisionados  pela  PMMG,  recebendo  orientações  técnicas  específicas, 
visando  garantir  a  padronização  de  suas  atividades  nos  diversos  concursos,  todos  os 
procedimentos  seguiram  as  normas  do  Conselho  Federal  de  Psicologia  e  não  foram 
identificadas  falhas  na aplicação dos testes.  O reteste  do teste  palográfico  é previsto  no 
Manual do teste e, portanto, não caracteriza falha na aplicação;

1.3 a Comissão de Recursos, verificou, de ofício, todo o material 
produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, tendo por base 
todos os instrumentos utilizados no teste, decidindo MANTER o resultado do candidato como 
CONTRAINDICADO.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, com base no parecer técnico, mantendo-
se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para ingresso no CFO/2013. 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 583/13-DRH/CRS

            O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao CFO/2013– MG-7.073.413 WALDIR 
DE  SOUZA  SANTOS interpôs  recurso  administrativo,  em  face  de  ter  sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2 a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para 
este fim, verificou que:

1.2.1  ao  protocolar  seu  recurso,  o  candidato  apresentou 
fundamentações prévias sem o conhecimento dos fatores que o contraindicaram no 
exame psicológico, desconsiderando a recomendação do Edital do referido concurso, 
que  explica  que  não  é  necessária  a  apresentação  de  alegações  escritas  neste 
momento;

1.2.2 o candidato também não compareceu na data, local e 
horário do seu atendimento para conhecimento das razões de sua contraindicação, 
embora  tenha  assinado  um  documento  comprovando  que  foi  comunicado  do 
agendamento e orientado a comparecer ao atendimento ao recurso;

1.3 a  Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste,  decidindo  MANTER  o 
resultado do candidato como CONTRAINDICADO.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato recorrente para 
ingresso no CFO/2013. 

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 584/13-DRH/CRS
 
         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, tendo em vista o 
Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

 1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  o  candidato  ao  CFO/2013  –  MG-12.367.341 
WESLEY DE SOUZA SOARES interpôs recurso administrativo, em face de ter sido 
contraindicado no exame psicológico;

 1.2  a Comissão de Recursos,  verificou,  de ofício,  todo o 
material produzido pelo candidato, a fim de proceder a uma análise técnica conjunta, 
tendo  por  base  todos  os  instrumentos  utilizados  no  teste.  Assim com fulcro  em 
referida análise, a Comissão de Recurso Administrativo decidiu ALTERAR o resultado 
do candidato para INDICADO.

2 RESOLVE:

 2.1  deferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
alterando-se, ao final, a situação de contraindicado do candidato para a situação de 
indicado para ingresso no CFO/2013;

2.2  determinar  ao  Chefe  do  CRS  que  tome  as  demais 
medidas decorrentes, visando à efetivação deste ato, principalmente no tocante à 
alteração da situação do candidato, de contraindicado para indicado, procedendo, ao 
final, nova classificação, observando as notas alcançadas por ele nas fases anteriores 
do concurso.

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

  Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2013.

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