
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1215/08-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-10.446.756 
MARCOS VINÍCIUS CERQUEIRA BARBOSA interpôs recurso administrativo pleiteando 
a retificação do número de sua carteira de identidade na inscrição do concurso; 

1.2  o  candidato  deixou  de  observar  os  seguintes  itens 
previstos  no  edital  que  regula  o  certame:  “4.1 Antes  de  efetuar  sua  inscrição,  o 
candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos  para  ingresso  na  PMMG,  previstos  no  item  3.1  deste  edital.”,  “4.7 O 
preenchimento dos dados pessoais no ato da inscrição é de inteira responsabilidade do 
candidato,  que  assume  suas  declarações,  podendo  responder  penal,  civil  ou 
administrativamente,  pelos  dados  lançados.”,  “4.8 Antes  de  efetivar  sua inscrição  o 
candidato deverá conferir minuciosamente todos os dados lançados, principalmente os 
de identificação, pois somente serão aceitos às provas os candidatos cujos dados de  
identidade coincidirem com o registrado no cadastro do CRS.” e “4.9 Durante todo o 
período de inscrição será possibilitado ao candidato a retificação de eventuais erros de 
digitação  ou  acerto  de  dados.  Encerrado  o  período  de  inscrições  o  sistema  será 
definitivamente fechado, arcando o candidato com as conseqüências dispostas no item 
4.8 do edital.”;

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 15 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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