
 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 585/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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-16.580.788 -  
BELIZÁRIO TEIXEIRA LOTT interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o pareceres que o consideraram inapto nos 
exames de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que sejam revistos 
os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalística. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir os pedidos, pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
 
     
  Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 
Belo Horizonte, 15 de maio de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 586/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 11.970.446 – CÁSSIUS 
MAGNO BRAZ E SOUZA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         

1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 

 

2 RESOLVE: 
 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 587/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 14.933.080 – IGOR 
CARVALHO CARNEIRO interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         

1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 

 

2 RESOLVE: 
 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 588 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 11.754.679 – YGOR 
JOSÉ DEMONICO GARCIA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto os atos 
que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         

1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícia e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior. 

 

2 RESOLVE: 
 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 589 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 a candidata ao CFO/2013 – MG 12.494.188 – JEANNE 
APARECIDA DIAS DA SILVA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 

 
 
2 RESOLVE: 

 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão da recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 590 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 13.029.355 – LEANDRO 
CUSTÓDIO DA SILVA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames de 
saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 
 
 

2 RESOLVE: 
 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 591 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 – PB 2.029.116 – LEONARDO 
FRANCO FARIAS NEGREIROS interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 

 
 
2 RESOLVE: 

 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 592 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 10.153.474 – LUCAS 
BICALHO ROCHA RÊGO interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         

1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 

 

2 RESOLVE: 
 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 593/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 10.411.324 – MANOEL 
HELENA NETO interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames de 
saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         

1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 

 
 
2 RESOLVE: 

 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 594/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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-12.005.030 – MATEUS 
MOREIRA SILVA interpôs recursos administrativos por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram inapto nos exames de 
saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos 
que o tornaram inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir os pedidos, pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
    

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 595 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 – EB – 040.043.655 – 
RAFAEL CARNEIRO FREITAS DE ANDRADE interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto nos exames de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que 
seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do 
certame;  
         

1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 

 
 
2 RESOLVE: 

 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 596 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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-9.252.325 – RAFAEL 
JANNUZZI BERNARDES interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 
 
 

2 RESOLVE: 
 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 597 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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-13.096.175 – RAFAEL 
MACHADO REIS MORETZSOHN MORAES interpôs recursos administrativos por ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que o consideraram 
inapto nos exames de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que 
sejam revistos os atos que o tornaram inapto, para continuar participando das demais 
fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 598 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 a candidata ao CFO/2013 – MG-14.834.235 – RAYANE 
FONSECA MENDES interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames de 
saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que a recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 599 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 a candidata ao CFO/2013 – TO 804.311 – THALITA 
JACINTHO BRINGEL interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames de 
saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         

1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 

 

2 RESOLVE: 
 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão da recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  600 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 14.526.947 – THARLEY 
HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         

1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 

 

2 RESOLVE: 
 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 601/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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-12.910.095 – 
WELLINGTON FRANCO DUARTE JÚNIOR interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto nos exames de saúde (preliminares, complementares), alegando que no Concurso 
anterior, CFO/2012, quando submetido ao mesmo exame, foi considerado apto por outro 
profissional médico; pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para 
continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 
 
    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas, 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
     
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 602/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 – SE – 3.063.404-0 – 
WILLIANS MARTINS OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos 
exames de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o 
ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         

1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 

 
2 RESOLVE: 

 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão do recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 603 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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-11.941.735 – JOÃO 
BOSCO VERSIANE GUSMÃO CORDEIRO interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto nos exames de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que 
seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do 
certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 604 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 10.581.705 – LARISSA 
LAGE DE BARROS interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames de 
saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que a recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 605 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 a candidata ao CFO/2013 – MG 11.662.809 – VANESSA 
HEILBUTH MARQUES FERREIRA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos 
exames de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o 
ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que a recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 606 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 13.075.651 – MATEUS 
QUEIROZ LENOIR interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames de 
saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 607 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 11.751.333 – TAYLOR 
DO NASCIMENTO BRITO interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 608/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 14.880.206 – SAMUEL 
VICTOR SILVA ANDRADE interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 609/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames de 
saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o 
tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 610 /2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 – GO 4.842.181 – MARCIANO 
APARECIDO PIRES E SILVA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  611/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 975.948.229 – 
EDUARDO ANTÔNIO ANDRADE AMORIM interpôs recurso administrativo por ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto nos exames de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que 
seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do 
certame;  
         
    1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 
4073, de 26/04/2010; 

 

    1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas. 

  

2 RESOLVE: 

 
  2.1 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal. 
     
     

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 612/2013 - DRH/CRS 
 

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 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 a candidata ao CFO/2013 – MG 14.297.405 – CAMILA 
OLIVEIRA FERNANDES interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto nos exames 
de saúde (preliminares, complementares), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame;  
         
    1.2 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresentou fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior, 
 

 
2 RESOLVE: 

 
  2.1 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e modificar 
a situação de inaptidão da recorrente; 
 
    2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato. 
     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


