
 
 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 38/15 – DRH/CRS 

       

   A CORONEL PM DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 
nº 09/14 de 07 de outubro de 2014 que regula o processo seletivo para admissão ao Curso 

de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas destinadas para as categorias de Músico e Auxiliar de Saúde (Técnico de 

Enfermagem, Auxiliar de Farmácia e Auxiliar em Saúde Bucal), para o ano de 2015 (CFSd 
QPE/2015),e 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CFSd QPE/2015, MG-13.301.993 WILLIAN 
SOUSA COTA AMORIM, interpôs recurso administrativo solicitando nova avaliação da 
prova prática de solfejo musical; 

  
1.2 conforme previsão editalícia disposta nos subitens 8.1, 8.5, 8.5.1 e 

9.1 do edital do certame, in verbis:  
 

 
“8.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil 

após a data de divulgação no site www.pmmg.mg.gov.br/crs, 

do resultado da prova, teste, avaliação ou exame, ou de ato 

específico. 
 

(...) 

 

8.5 Em relação aos resultados da prova dissertativa (reda-

ção), dos exames de saúde, da prova prática e do teste de 

capacitação física, a administração do concurso concederá 02 

(dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil poste-

rior à data de divulgação do resultado específico, para que o 

candidato ou seu procurador, compareça ao CRS (localizado 

na Rua dos Pampas, nº 701, bairro Prado, Belo Horizonte/MG) 

e retire a cópia autenticada da sua prova dissertativa (reda-

ção) ou certidão do resultado dos exames de saúde, e do teste 

de capacitação física, conforme modelo constante no ANEXO 

"E". 

 

8.5.1 No primeiro dia útil posterior ao término do prazo esti-

pulado no subitem 8.5, iniciará a contagem do prazo para a 

interposição do recurso. 

 

(...) 

 

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou exa-

mes, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecidos 

para sua realização” 

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs


 

   1.3 a divulgação do resultado da prova teórico prática ocorreu em 
13/04/2015 no site do CRS, contudo, o candidato protocolou seu recurso no Centro de Re-

crutamento e Seleção em 25/08/2015, tornando-o intempestivo. 
 

       
 2 RESOLVE:  

 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 
    

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

 
       Belo Horizonte-MG, 15 de setembro de 2015. 

 
 

(a) CLÁUDIA ARAÚJO ROMUALDO, CEL PM 
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS 


