
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 273/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a requerente nº 108.608-1 CB PM MÔNICA ARAÚJO PAULA 
ALVES  interpôs requerimento administrativo,  solicitando revisão do ato  de convocação para 
matrícula no CEFS/10, alegando que outro militar constante na colocação 294ª da convocação 
final, publicada em 13 de janeiro de 2010, foi submedito a PAD que acarretou ao final, punição 
ao militar, estando este, em tese, impedido de ser convocado;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 de acordo com o item 4.4 do edital, é de responsabilidade da 
unidade a conferência, por completo, dos requisitos constantes constantes do item 3.1 do edital 
do certame;

1.4  com  base  nas  informações  encaminhadas  pelas  Unidades,  o 
Centro  de  Recrutamento  e  Seleção  preparou  o  ato  de  pré-convocação  e  convocação  para 
matrícula;

       1.5 a 5ª Cia PM Ind informou que  nº 102.801-8, Cb PM Marcos 
Augusto Barbosa Magalhães, preenchia todos os requisitos para convocação, por estar amparado 
em uma  decisão  judicial  que  suspendeu  os  efeitos  da  punição  disciplinar  oriunda  do  PAD, 
figurando desta forma, sem impedimentos, na relação de convocados,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

                       (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 285/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente  nº 087.018-8 CB PM RONALDO MARTINS DE 
OLIVEIRA  interpôs  requerimento  administrativo,  solicitando  sua  matrícula  no  CEFS/10, 
alegando que em data de 15/01/10, teve uma de suas sansões de natureza grave desativada 
por completar dois anos, estando portanto, a partir desta data, em condições de ser convocado;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 de acordo com o item 4.4 do edital, é de responsabilidade das 
Unidades dos militares a conferência dos requisitos constantes do item 3.1 do referido edital e 
com base nas informações encaminhadas pelas respectivas Unidades, o Centro de Recrutamento 
e Seleção preparou o ato de pré-convocação e convocação para matrícula;

1.4   após  a  Unidade  efetuar  a  conferência,  por  completo,  dos 
requisitos constantes do item 3.1 do edital, constatou-se que o militar não preenchia o requisito 
previsto no item 3.1, alínea “c”, estando, portanto, impedido de ser convocado para matrícula,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que  estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido  por  estar  inapto  no  Treinamento  Policial 
Básico.

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

        Belo Horizonte-MG, 05 de fevereiro de 2010.

      (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 274/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  requerente  nº  107.838-5  CB  PM  MÁRCIO  PEDROSO 
CANCIO DA SILVA interpôs requerimento administrativo, solicitando a inclusão de seu nome na 
lista de convocados para CEFS/10, alegando que o impedimento informado pela sua unidade diz 
respeito à promoção e não ao ingresso em curso de formação, estando, portanto, em condições 
de ser convocado;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 conforme informado pela Unidade do militar, após conferência 
dos requisitos constantes do item 3.1, constatou-se que o requerente não preencheu o requisito 
previsto  no  item  3.1,  letra  “f”,  permanecendo  o  impedimento  para  a  convocação  para  o 
CEFS/2010,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

     (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  275/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente  nº 099.114-1 CB PM CLÁUDIO DE QUEIROZ 
PERRET  interpôs requerimento administrativo, solicitando a inclusão de seu nome na lista de 
convocados para CEFS/10, alegando, que se encontra no comportamento A+50 e que está apto 
para  curso, preenchendo todos os requisitos previstos no edital;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 conforme informado pela Unidade do militar, após conferência 
dos requisitos constantes do item 3.1, constatou-se que o requerente não preencheu o requisito 
previsto  no  item  3.1,  letra  “e”,  permanecendo  o  impedimento  para  a  convocação  para  o 
CEFS/2010,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

    (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 276/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  requerente  nº  110.316-7  CB  PM LUCIANO DA  ROCHA 
interpôs requerimento administrativo, solicitando a inclusão de seu nome na lista de convocados 
para o CEFS/10, alegando,  que de acordo com a legislação vigente,  está apto para  curso, 
preenchendo todos os requisitos previstos no edital;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 conforme informado pela Unidade do militar, após conferência 
dos requisitos constantes do item 3.1, constatou-se que o requerente não preencheu o requisito 
previsto  no  item  3.1,  letra  “d”,  permanecendo  o  impedimento  para  a  convocação  para  o 
CEFS/2010,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

     (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 277/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  requerente  nº  111.133-5  CB  PM  GUSTAVO NERI  DOS 
SANTOS interpôs requerimento administrativo, solicitando a inclusão de seu nome na lista de 
convocados para o CEFS/10, alegando que preencheu todos os requisitos previstos no edital;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 conforme informado pela Unidade do militar, após conferência 
dos requisitos constantes do item 3.1, constatou-se que o requerente não preencheu o requisito 
previsto  no  item  3.1,  letra  “f”,  permanecendo  o  impedimento  para  a  convocação  para  o 
CEFS/2010,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

    (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 278/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente nº 096.593-9 CB PM JOAQUIM MACHADO DA 
SILVA  interpôs requerimento administrativo,  solicitando a inclusão de seu nome na lista de 
convocados para o CEFS/10, alegando que preencheu todos os requisitos para no edital;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 conforme informado pela Unidade do militar, após conferência 
dos requisitos constantes do item 3.1, constatou-se que o requerente não preencheu o requisito 
previsto  no  item  3.1,  letra  “f”,  permanecendo  o  impedimento  para  a  convocação  para  o 
CEFS/2010,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

     (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 279/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente nº 106.652-1 CB PM DEMOSTHENES OLIVEIRA 
interpôs requerimento administrativo, solicitando sua matrícula no CEFS/10, alegando que na 
época do TPB, foi inapto no TAF devido a uma moléstia na coluna que o impediu de realizar a 
prova física.

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3  o  requerente  figurou  na  relação  preliminar  dos  Cabos  que 
concorreram a convocação para matrícula no CEFS/2010, na posição de nº 1182 (anexo “I”) do 
aludido edital, para o preenchimento de 1.300 (mil e trezentas) vagas, contudo, após a Unidade 
efetuar a conferência, por completo, dos requisitos constantes do edital,  constatou-se que o 
mesmo não preenchia o item 3.1, alínea “d”;

1.4  Com  base  nessas  informações  advindas  da  unidade  do 
requerente, o mesmo encontra-se inapto no treinamento policial básico (TPB), deixando de ser 
convocado para matrícula por contrariar os requisitos editalícios previsto nos itens 3.1 alínea “d”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que  estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido.

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

        Belo Horizonte-MG, 05 de fevereiro de 2010.

      (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 280/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente  nº 104.106-0 CB PM EDENILDO HEITOR DA 
SILVA interpôs requerimento administrativo, solicitando a inclusão de seu nome na lista de pré-
convocados ao CEFS/10, alegando que preencheu todos os requisitos previstos no edital;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 conforme informado pela Unidade do militar, após conferência 
dos requisitos constantes do item 3.1, constatou-se que o requerente não preencheu o requisito 
previsto  no  item  3.1,  letra  “f”,  permanecendo  o  impedimento  para  a  convocação  para  o 
CEFS/2010,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

     (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 281/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente nº 086.837-2 CB PM WILSON ARAÚJO interpôs 
requerimento  administrativo,  solicitando  sua  matrícula  no  CEFS/10,  alegando  que  ficou 
prejudicado por não ter sido matriculado em tempo hábil no PERF, pela sua unidade, deixando, 
desta forma, de preencher os requisitos para convocação. 

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 conforme informado pela Unidade do militar, após conferência 
dos  requisitos  constantes  do  item  3.1,  constatou-se  que  o  requerente  não  preencheu  os 
requisitos previstos nos itens 3.1, letra “d” permanecendo o impedimento para a convocação 
para o CEFS/2010;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

     (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 282/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente nº 107.988-8 CB PM ROSINEY GONÇALVES DA 
SILVA  interpôs requerimento administrativo, solicitando sua matrícula no CEFS/10, alegando 
que após frequentar o PERF e se submeter a nova avaliação física nos dias 13 e 14  de janeiro 
do corrente ano, foi aprovado, estando dessa forma apto para convocação. 

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 conforme informado pela Unidade do militar, após conferência 
dos  requisitos  constantes  do  item  3.1,  constatou-se  que  o  requerente  não  preencheu  os 
requisitos  previstos  nos  itens  3.1,  letras  “d”  e  “f”  permanecendo  o  impedimento  para  a 
convocação para o CEFS/2010,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

     (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 283/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente  nº 108.530-7 CB PM FLÁVIO DE CARVALHO 
TEIXEIRA  interpôs  requerimento  administrativo,  solicitando  sua  matrícula  no  CEFS/10, 
alegando que apesar de estar inapto no TPB, de acordo com a legislação vigente, deveria ter 
sido convocado para o CEFS/10. 

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 conforme informado pela Unidade do militar, após conferência 
dos  requisitos  constantes  do  item  3.1,  constatou-se  que  o  requerente  não  preencheu  os 
requisitos  previstos  nos  itens  3.1,  letras  “d”  e  “f”  permanecendo  o  impedimento  para  a 
convocação para o CEFS/2010,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

     (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 284/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente  nº 103.444-6 CB PM ROBERTO CARLOS DO 
NASCIMENTO interpôs requerimento administrativo, solicitando a inclusão de seu nome na lista 
de convocados para o CEFS/10, alegando que preencheu todos os requisitos previstos no edital;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 conforme informado pela Unidade do militar, após conferência 
dos requisitos constantes do item 3.1, constatou-se que o requerente não preencheu o requisito 
previsto  no  item  3.1,  letra  “f”,  permanecendo  o  impedimento  para  a  convocação  para  o 
CEFS/2010,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  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, 05 de fevereiro de 2010.

    (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 286/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a requerente nº 108.608-1 CB PM MÔNICA ARAÚJO PAULA 
ALVES  interpôs requerimento administrativo,  solicitando revisão do ato  de convocação para 
matrícula  no  CEFS/10,  alegando  que  diversos  militares  tiveram  suas  posições  alteradas 
erroneamente e que, como candidata excedente, deveria constar entre os dez primeiros;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 de acordo com o item 4.4 do edital, é de responsabilidade da 
unidade a conferência, por completo, dos requisitos constantes constantes do item 3.1 do edital 
do certame;

1.4  em  18  de  dezembro  de  2009  foi  publicado  o  ato  de  pré-
convocação para o CEFS/2010, onde a requerente passou a se posionar na posição na posição 
de nº 55 dos excedentes;
 

1.5  com  base  nas  informações  encaminhadas  pelas  Unidades,  o 
Centro de Recrutamento e Seleção preparou o ato final de convocação para matrícula. Neste 
momento, a requerente passou a se posicionar no nº 62 dos excedentes;

       1.6 todos os nomes citados pela requerente tiveram suas posições 
alteradas em virtude da conferência feita pelas unidades, onde foi atualizada a posição dos 2089 
cabos  pré-convocados,  selecionando  desta  forma,  para  matrícula,  os  1300  cabos  que 
preencheram  todos  os  requisitos  do  edital  que  regula  o  certame,  sendo  que  os  demais 
figuraram, cada um, dentro de sua respectiva situação,

2 RESOLVE:
2.1 conhecer do requerimento 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,   05   de fevereiro de 2010.
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM

                               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  288/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos incisos I e II, 
número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), observadas as disposições 
constitucionais  referentes  ao  assunto,  a  Lei  n°  5.301,  de  16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de 
10/01/2007, Decreto 44.557, de 28/06/2007, a legislação complementar pertinente à matéria e 
as condições previstas no Edital nº 16, de 30/11/2009, que regula a  convocação para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  requerente  nº  082.289-0  CB  PM  NELSON  DIAS 
FERNANDES interpôs requerimento administrativo, solicitando sua convocação para o CEFS/10, 
alegando estar no conceito A+50, preenchendo, desta forma, todos os requisitos previstos no 
edital;

 1.2  as  normas  aplicáveis  ao  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2010 são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 16/2009, de 30 de 
novembro de 2009;

1.3 com base nas informações prestadas pela Unidade do militar foi 
informado para este Centro que o militar não preenchia o item 3.1 do edital, alínea “f”, contudo, 
verificou-se que o impedimento do graduado não era a alínea retro mencionada e sim, a alínea 
“b”, continuando, desta forma, impedido para a convocação ao CEFS/10;

1.4 conforme súmula 473 do STF a Administração Pública pode rever 
seus próprios atos quando eivados de vício,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo,  posto  que  estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  parcialmente  o  pedido  do  requerente,  retificando  seu 
impedimento do item 3.1 alínea “b” para o item 3.1 alínea “f”, conforme informação prestada 
por sua unidade.

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

        Belo Horizonte-MG,    05    de fevereiro de 2010.

     (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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