
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1025  /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições legais, 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, 
de  16/10/1969,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007,  Resolução  nº  4.100,  de 
20/09/2010, Resolução 4.068, de 09/03/2010, Resolução 4.073 de 26/04/2010, a 
legislação complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital 
DRH/CRS nº 05, de 27/04/2011, que regula a  convocação para o Curso Especial 
de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2011 (CEFS/2011) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  nº  121.300-8  CB  PM  CARLOS  ROBERTO 
MENDONÇA  interpôs  recurso  administrativo,  solicitando  sua  reclassificação  na 
relação de pré-convocados para o  Curso Especial de Formação de Sargentos – 
CEFS/2011, alegando que existem militares em sua turma que foram punidos com 
suspensão; 

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de Sargentos – CEFS/2011 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 
05/2011, de 27 de abril de 2011;

1.3 o recorrente figura na relação preliminar dos Cabos 
que  concorrem à convocação  para  matrícula  no  CEFS/2011,  na  posição  de nº 
2.860;

1.4 após a verificação de sua solicitação constatou-se 
que  o  recorrente  não  faz  jus  a  reclassificação,  permanecendo  inalterada  sua 
posição,  

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso administrativo posto que estão 
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, 14 de junho de 2011.

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

 



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1026 /11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS DA POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  observadas  as  disposições  constitucionais  referentes  ao 
assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007, 
Resolução  nº  4.100,  de  20/09/2010,  Resolução  4.068,  de  09/03/2010, 
Resolução  4.073  de  26/04/2010,  a  legislação  complementar  pertinente  à 
matéria e as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 05, de 27/04/2011, 
que regula a  convocação para o Curso Especial de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE, para o ano de 2011 (CEFS/2011) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  nº  114.174-6  CB  PM EDUARDO  CHAVES 
TEIXEIRA  interpôs  recurso  administrativo,  solicitando  sua  reclassificação  na 
relação de pré-convocados para o  Curso Especial de Formação de Sargentos – 
CEFS/2011, alegando que existem militares em sua turma que foram punidos com 
suspensão; 

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de Sargentos – CEFS/2011 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 
05/2011, de 27 de abril de 2011;

1.3 o recorrente figura na relação preliminar dos Cabos 
que  concorrem à convocação  para  matrícula  no  CEFS/2011,  na  posição  de nº 
2.700;

1.4 após a verificação de sua solicitação constatou-se 
que  o  recorrente  não  faz  jus  a  reclassificação,  permanecendo  inalterada  sua 
posição,  

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso administrativo posto que estão 
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, 14 de junho de 2011.

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

 



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1027  /11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS DA POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  observadas  as  disposições  constitucionais  referentes  ao 
assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007, 
Resolução  nº  4.100,  de  20/09/2010,  Resolução  4.068,  de  09/03/2010, 
Resolução  4.073  de  26/04/2010,  a  legislação  complementar  pertinente  à 
matéria e as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 05, de 27/04/2011, 
que regula a  convocação para o Curso Especial de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE, para o ano de 2011 (CEFS/2011) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  nº  121.331-3  CB  PM  RENÊ  MARQUES 
GONTIJO  interpôs  recurso  administrativo,  solicitando  sua  reclassificação  na 
relação de pré-convocados para o  Curso Especial de Formação de Sargentos – 
CEFS/2011, alegando que existem militares em sua turma que foram punidos com 
suspensão; 

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de Sargentos – CEFS/2011 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 
05/2011, de 27 de abril de 2011;

1.3 o recorrente figura na relação preliminar dos Cabos 
que  concorrem à convocação  para  matrícula  no  CEFS/2011,  na  posição  de nº 
2.277;

1.4 após a verificação de sua solicitação constatou-se 
que  o  recorrente  não  faz  jus  a  reclassificação,  permanecendo  inalterada  sua 
posição,  

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso administrativo posto que estão 
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, 14 de junho de 2011.

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

 



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1028  /11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS DA POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  observadas  as  disposições  constitucionais  referentes  ao 
assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007, 
Resolução  nº  4.100,  de  20/09/2010,  Resolução  4.068,  de  09/03/2010, 
Resolução  4.073  de  26/04/2010,  a  legislação  complementar  pertinente  à 
matéria e as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 05, de 27/04/2011, 
que regula a  convocação para o Curso Especial de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE, para o ano de 2011 (CEFS/2011) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  nº 121.299-2 CB PM CARLOS MAGNO DA 
SILVA interpôs recurso administrativo, solicitando sua reclassificação na relação 
de  pré-convocados  para  o   Curso  Especial  de  Formação  de  Sargentos  – 
CEFS/2011, alegando que existem militares em sua turma que foram punidos com 
suspensão; 

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de Sargentos – CEFS/2011 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 
05/2011, de 27 de abril de 2011;

1.3 o recorrente figura na relação preliminar dos Cabos 
que  concorrem à convocação  para  matrícula  no  CEFS/2011,  na  posição  de nº 
2.774;

1.4 após a verificação de sua solicitação constatou-se 
que  o  recorrente  não  faz  jus  a  reclassificação,  permanecendo  inalterada  sua 
posição,  

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso administrativo posto que estão 
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, 14 de junho de 2011.

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

 



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1029/11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS DA POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  observadas  as  disposições  constitucionais  referentes  ao 
assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007, 
Resolução  nº  4.100,  de  20/09/2010,  Resolução  4.068,  de  09/03/2010, 
Resolução  4.073  de  26/04/2010,  a  legislação  complementar  pertinente  à 
matéria e as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 05, de 27/04/2011, 
que regula a  convocação para o Curso Especial de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE, para o ano de 2011 (CEFS/2011) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  nº  121.890-8  CB  PM  JOSÉ  CARLOS 
QUIRINO  interpôs  recurso  administrativo,  solicitando  sua  reclassificação  na 
relação de pré-convocados para o  Curso Especial de Formação de Sargentos – 
CEFS/2011; 

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de Sargentos – CEFS/2011 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 
05/2011, de 27 de abril de 2011;

1.3 o recorrente figura na relação preliminar dos Cabos 
que  concorrem à convocação  para  matrícula  no  CEFS/2011,  na  posição  de nº 
2.464;

1.4 após a verificação de sua solicitação constatou-se 
que  o  recorrente  não  faz  jus  a  reclassificação,  permanecendo  inalterada  sua 
posição,  

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso administrativo posto que estão 
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, 14 de junho de 2011.

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

 



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1030  /11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS DA POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  observadas  as  disposições  constitucionais  referentes  ao 
assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007, 
Resolução  nº  4.100,  de  20/09/2010,  Resolução  4.068,  de  09/03/2010, 
Resolução  4.073  de  26/04/2010,  a  legislação  complementar  pertinente  à 
matéria e as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 05, de 27/04/2011, 
que regula a  convocação para o Curso Especial de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE, para o ano de 2011 (CEFS/2011) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  nº  116.226-2 CB PM ADALTON LUIZ  DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo, solicitando sua convocação para o 
Curso Especial de Formação de Sargentos – CEFS/2011, alegando que na data 
de início do curso, completará 13 (treze) anos na graduação de cabo; 

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de 
Formação de Sargentos – CEFS/2011 são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 05/2011, de 27 de abril de 2011;

1.3  o  recorrente  é  cabo  de  10Jul98,  sendo  que  o 
último  cabo,  da  relação  preliminar  dos  que  concorrem  à  convocação,  foi 
promovido em 17Dez97;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  administrativo  posto  que 
estão 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, 14 de junho de 2011.

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