
 
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 52/17-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 17/2016, de 06 de dezembro de 2016, que regula o 

processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso 

Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP), vagas 

para o Quadro de Oficiais Complementares e de Oficiais Especialistas (categorias 

de comunicações, músico, motomecanização, auxiliar de saúde e armeiro) da 

Polícia Militar, para o ano de 2017 e: 

 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o nº 129.690-4, 2º Sgt PM RANDER NEVINTON DA 

SILVA, interpôs recurso administrativo solicitando revisão do resultado da 1ª Fase 

e da convocação para a 2ª Fase do processo seletivo interno para admissão ao 

Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 

Segurança Pública (CHO/CSTGSP); 

1.2 o candidato alega que consta no Ato de Convocação para a 

2ª Fase, publicado em 28 de abril de 2017, sua colocação como sendo a 

quinquagésima primeira. O requerente entende que trata-se de um equívoco 

administrativo, e solicita a revisão de sua posição classificatória, baseada no Edital 

do certame; 
 

1.3 após análise do recurso impetrado pelo candidato verifica- 

se que: 
 

1.3.1 o nº 131.124-0, 2º Sgt PM Leonardo Bruno Marçal Neves 

e o nº 129.690-4, 2º Sgt PM Rander Nevinton da Silva, ambos candidatos ao 

CHO/CSTGSP-2017, encontram-se com pontuação idêntica na Prova I (objetiva) e 

Prova II (dissertativa), respectivamente, 80 (oitenta) pontos e 94 (noventa e 

quatro) pontos; 



1.3.2 o Edital do certame, dispõe em seu subitem 8.3, as 

regras que norteiam o desempate de candidatos, conforme disposto abaixo, ipsis 

literis: 
 

8.3 Em caso de igualdade de nota, para 

fins de desempate em qualquer  das fases 

e para fins de classificação e matrícula no 

curso, terá preferência, sucessivamente, 

o candidato que: 

a) tenha maior nota na prova objetiva; 

b) tenha maior nota na prova de redação. 

c) tenha maior idade. (Grifo nosso). 
 
 

1.4 em razão disso, verificou-se que a alegação do nº 129.690-

4, 2º Sgt PM Rander Nevinton da Silva é procedente e tem amparo, sendo 

recepcionada pelo Edital DRH/CRS Nº 17/2016, de 06 de dezembro de 2016. 

 

 
2 RESOLVE 

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

2.2 deferir o pedido do candidato e proceder o ajuste necessário, 
reclassificando-o para a 50ª (quinquagésima) posição e o nº 131.124-0, 2º Sgt PM Leonardo 
Bruno Marçal Neves, para a 51ª (quinquagésima primeira) posição. 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

Belo Horizonte-MG, 16 de maio de 2017. 

 
 

 
 

(a) EMERSON MOZZER, CORONEL PM         

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


