
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1031/11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009  alterada  pelas 
Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 
15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos para o Curso 
Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2.010,  vagas  destinadas  para  as  categorias  de  Auxiliar  de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em 
saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP QPE/2010 – 0400327151/MD ALINE 
CRISTINA MORAES BORGES interpôs recurso administrativo contra a questão 01 da prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico em Enfermagem, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
solicitação da recorrente é procedente no que diz respeito aos itens: luvas de procedimento e 
avental para a equipe, conforme refere a bibliografia anexada. Com relação aos itens  “gases e 
esparadrapo”  e  “cânula  de  guedel”,  ainda  conforme  a  bibliografia  anexada  são  materiais 
necessários imediatamente após a intubação e não para o procedimento, conforme solicitado 
no enunciado. Com relação à água para umidificação, também não é um material utilizado para 
a intubação orotraqueal;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
9,5 (nove vírgula cinco) para 10,5 (dez vírgula cinco) pontos;

2.3 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 junho de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1032/11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009  alterada  pelas 
Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 
15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos para o Curso 
Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2.010,  vagas  destinadas  para  as  categorias  de  Auxiliar  de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em 
saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP QPE/2010 – 0400327151/MD ALINE 
CRISTINA MORAES BORGES interpôs recurso administrativo contra a questão 02 da prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico em Enfermagem, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
solicitação  da  recorrente  é  improcedente  no  que  diz  respeito  aos  itens:  “puxar  o  cateter 
lentamente e o aspirador deverá ser ligado somente após a introdução do cateter”, pois como 
demonstra o recorrente na referência bibliográfica citada, traz que deve-se introduzir a sonda 
de aspiração sem aplicar a aspiração e somente aplicar a aspiração enquanto remove a sonda, 
no entanto, o recorrente cita “puxar o cateter” e não “introduzir” como na justificativa. Com 
relação ao item observar o paciente, não foi pontuado pelo corretor, colocando-se  o referido 
questionamento “Quanto a ?”.  Também julgamos improcedente a solicitação da recorrente, 
pois a própria referência bibliográfica citada, traz que devem ser observados sinais e sintomas 
específicos, como sinais de infecção e cianose. No que diz respeito à solicitação de concessão 
dos pontos relacionados aos itens 11 e 12, essa comissão julga procedente, concedendo a nota 
à recorrente. Com relação à solicitação de consideração do item lavar e desinfectar o aspirador, 
essa comissão considera improcedente, pois a bibliografia referida não traz esse como um item 
da técnica de aspiração do tubo orotraqueal; 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
11,27 (onze vírgula vinte e sete) para 12,60 (doze vírgula sessenta) pontos;

2.3 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 junho de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1033/11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009  alterada  pelas 
Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 
15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos para o Curso 
Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2.010,  vagas  destinadas  para  as  categorias  de  Auxiliar  de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em 
saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP QPE/2010 – 0400327151/MD ALINE 
CRISTINA MORAES BORGES interpôs recurso administrativo contra a questão 04 da prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico em Enfermagem, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
solicitação da recorrente é procedente mediante a bibliografia apresentada;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 4,99 (quatro 
vírgula noventa e nove) para 6,66 (seis vírgula sessenta e seis) pontos;

2.3 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 junho de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1034 /11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009  alterada  pelas 
Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 
15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos para o Curso 
Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2.010,  vagas  destinadas  para  as  categorias  de  Auxiliar  de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em 
saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP QPE/2010 – 0400327151/MD ALINE 
CRISTINA MORAES BORGES interpôs recurso administrativo contra a questão 06 da prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico em Enfermagem, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
solicitação da recorrente é procedente mediante a bibliografia apresentada;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir  o pedido,  devendo a nota ser alterada de 10,7 (dez 
vírgula sete) para 11,7 (onze vírgula sete) pontos;

2.3 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 junho de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1035 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 
18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  0400327151/MD 
ALINE CRISTINA MORAES BORGES interpôs recurso administrativo contra a questão 07 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que não é procedente a solicitação da candidata,  tendo em vista que o enunciado da 
questão deixa claro que deveria ser considerado o suporte básico de vida e todos os itens 
recursados não se enquadram enquanto cuidados do técnico de enfermagem no suporte 
básico de vida. Além disso, a bibliografia apresentada refere esses cuidados como fazendo 
parte da prescrição de enfermagem, atividade privativa do enfermeiro e não do técnico de 
enfermagem;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 15  de junho de 2011.

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