
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 193/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM JOÃO PAULO DIAS 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas  linhas  3  e  15,  o  candidato  errou  duas  vezes  a 
conjugação do verbo “ter”, o erro é morfossintático e não ortográfico. Portanto, os pontos 
não serão revertidos;

1.2.2 na linha 9, a palavra “concorrência” está grafada de modo 
ilegível pelo candidato, de modo que o corretor da prova necessitou esforçar-se para decifrá-
la. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 no  quesito  pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos,  que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.3.4  no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 



idéias fragmentadas.  Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação. 

1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Portanto, a nota nesses 
quesitos será mantida.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  194/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM  KLEYTON  DA  SILVA 
MENDONÇA interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.3 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2 no  quesito  adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos.

1.2.3 no quesito Propriedade vocabular - o candidato demonstra ter 
bom domínio  da língua,  embora isso não lhe confira  precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Portanto, a nota será mantida nesses quesitos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  195/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WESLEY  PASSOS 
MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  nas  linhas  13,  17  e  22,  foram  descontados  pontos  pela 
ortografia  das  palavras  “influênciado”,  “influênciados  e   “influêncie”,  respectivamente,  pela 
inserção incorreta do acento de circunflexo sobre a vogal “e”, contudo, foi verificado que são 
erros ortográficos idênticos por ocorrerem no radical das palavras que são cognatas, portanto, 
um só ponto deve ser descontado e dois pontos revertidos à nota do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor idéias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;



1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2.5  o texto  do  candidato  apresenta  muitos  erros  ortográficos, 
vocabulário  demasiado  simples,  repetitivo  e  redundância  de  ideias,  por  exemplo,  “modos 
diferentes  e  mais  variados”  (linha  3).  Há  emprego  incorreto  dos  pronomes  demonstrativos, 
ausência de ponto de vista definido e por isso os parágrafos não apresentaram argumentação 
consistente  e  lógica.  Ausência  de  conectivos  que  possam  retomar  o  assunto  e  garantir  a 
progressão do texto, conclusão que não convence o leitor e não sintetiza o texto apresentado, 
enfim, faltaram a coesão e a coerência, elementos fundamentais para a excelência da escrita;

1.2.2.6 assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens I, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 79 (setenta e 
nove)  para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 196/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM WILLIAN CARLOS 
VIEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.3.1. quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.1.2   a  atitude  linguística  da dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.1.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar idéias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;



1.2.1.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.1.5 o texto  do candidato apresenta  repetição  de ideias, 
vocabulário  demasiado  simples,  parágrafos  que  não  apresentam argumentação  para 
sustentar  a  tese  apresentada  na  introdução,  ou  seja,  há  uma  circularidade  sem 
progressão, sem conclusão eficaz. Os parágrafos não apresentam a ideia central e não 
se interligam. Várias afirmações do redator não foram explicadas e/ou comprovadas, 
demonstrando fraca informatividade e incoerência;

1.2.2.1.assim  após  nova  análise  do  conteúdo  da  Prova  de 
Redação  do  candidato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I ao V, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  197/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM RAFAEL  ALVES  PENA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na correção gramatical, o candidato  não anexou a bibliografia 
pesquisada, contrariando o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, 
de 13Fev12;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor idéias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;



1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2.5  no  texto  do  candidato  não  se  verifica  o  uso  eficaz  de 
conectivos que permite a repetição e a progressão e, por sua vez, conferem coesão e coerência 
ao texto; os parágrafos apresentam idéias fragmentadas com constatações óbvias, linguagem 
simples e pouca informatividade;

1.2.2.6 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes ao conteúdo, 
posto que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à correção 
gramatical, por falta de amparo legal;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 198/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM SÉRGIO LUIZ EMILIANO 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  1,  na  palavra  “antigamente”  há  um pequeno  risco 
sobre a vogal  “a” inicial  com características  de acento agudo,  contudo,  como não é possível 
confirmar se trata de acento gráfico ou um risco acidental feito com caneta, foi deliberado que o 
ponto seja revertido à nota do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor idéias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;



1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2.5  o texto  do  candidato  não  apresenta  um  ponto  de  vista 
definido na introdução. Nos parágrafos há ideias desconexas e que fogem ao tema proposto, 
ausência de conectivos que possam promover a repetição e a progressão do texto. A conclusão 
não sintetiza as ideias colocadas, muito menos, convence o leitor. Observa-se também muitas 
palavras escritas incorretamente e vocabulário muito simples;

1.2.2.6 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens I, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 85 (oitenta e 
cinco)  para 86 (oitenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  199/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM WEMERSON PABLO 
SILVEIRA BARROS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 4, foi descontado um ponto em relação às várias 
rasuras apresentadas no texto (linhas 13, 19, 21 e 25) as quais prejudicam a clareza do 
texto (CEGALLA, p.637), portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 nas linhas 15 e 23, os pontos descontados foram devidos 
à grafia ininteligível das palavras assinaladas, constituindo erros ortográficos, portanto, 
as alegações não procedem,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  200/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MICHAEL  MILVAN 
GONZAGA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6  o texto  do  candidato  apresenta  repetição  de  ideias  e  de 
palavras,  vocabulário  demasiado  simples,  parágrafos  fragmentados  que  não  apresentam 
argumentação  lógica  e  coerente.  O  ponto  de  vista  apresentado  na  introdução  não  foi 
desenvolvido  de  forma  clara  e  consistente  nos  parágrafos  seguintes,  os  quais  apresentam 



assuntos diversos que não se interligam. Não há conectivos eficientes para dar progressão ao 
texto,  inclusive o candidato  utilizou a conjunção  “portanto”  por  duas vezes (linhas  10 e 22) 
demonstrando falta de coesão e, por conseguinte, coerência;

1.2.7 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados  no recurso e  em consonância  com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens I ao V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 201 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEONARDO OLIVEIRA DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  19,  há  erro  de  ortografia  na  palavra  “incurtiram”, 
motivo pelo qual um ponto foi descontado, portanto, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.4.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.4.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;



1.2.4.5  o  texto  do  candidato  apresenta  repetição  de  palavras, 
vocabulário  demasiado  simples,  parágrafos  fragmentados  que  não  apresentam argumentação 
lógica e coerente. Não há um ponto de vista definido na introdução, pois nos parágrafos não se 
identifica o desenvolvimento do posicionamento do redator, e também a conclusão não sintetiza o 
texto e não convence o leitor. Verifica-se também a inexistência de conectivos que conferem ao 
texto a repetição e progressão. O candidato não argumentou sobre a ideia inicial apresentada na 
introdução de que “diversos segmentos formam a opinião e interferem nas atitudes individuais de 
cada ser”, inclusive, passou a falar sobre a campanha contra a dengue, desviando o assunto;

1.2.4.6 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas  aos itens I,  II  e  III,  uma vez que se trata  de uma avaliação  justa  sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  202/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEANDRO SANTOS AFFÁ 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato apresenta repetição de ideias, vocabulário 
demasiado  simples,  parágrafos  fragmentados  que  não  apresentam  argumentação  lógica  e 
coerente. Não há um ponto de vista definido na introdução, pois nos parágrafos não se identifica 



o desenvolvimento do posicionamento do redator, e também a conclusão não sintetiza o texto e 
não convence o leitor;

1.2.7 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados  no recurso e  em consonância  com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas  aos itens II,  IV e V,  uma vez que se trata de uma avaliação  justa  sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 203/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEANDRO JOSÉ PITEIRA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 7, 13 e 18 foram descontados pontos pela ortografia 
das  palavras  “influênciou”,  “influênciam”  e   “influênciadas”,  respectivamente,  pela  inserção 
incorreta do acento de circunflexo sobre a vogal “e”, contudo, esta Comissão Revisora delibera 
que são erros ortográficos idênticos por ocorrerem no radical das palavras que são cognatas, 
portanto um só ponto deve ser descontado e dois pontos revertidos à nota do candidato.

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;



1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2.5  o texto  do  candidato  não  apresenta  um  ponto  de  vista 
definido na introdução. Nos parágrafos há ideias desconexas e que fogem ao tema proposto, 
ausência de conectivos que possam promover a repetição e a progressão do texto. A conclusão 
não sintetiza as ideias colocadas, muito menos, convence o leitor. Observa-se também muitas 
palavras escritas incorretamente e vocabulário muito simples;

1.2.2.6 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens III,  IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 82 (oitenta e 
dois)  para 84 (oitenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  204 /12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JEFERSON AZEVEDO 
DE ARAÚJO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 02, a oração “tendo em vista a sua persecução no 
meio popular” classifica-se como ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA RESTRITIVA REDUZIDA 
DE GERÚNDIO (que tem em vista a sua persecução no meio popular), portanto, como não se 
usa  vírgula  para  separar  orações  subordinadas  adjetivas  restritivas,  também,  o  uso  da 
vírgula antes da oração citada não é obrigatório. Assim, por esse motivo explicitado, esta 
Comissão Revisora defere o pedido do candidato nesse aspecto, revertendo um ponto à nota 
do candidato;

1.2.2 na linha 16, após análise, a Comissão Revisora delibera que 
a locução prepositiva “além de” tem a função de ligar dois termos, daí o não-emprego de 
vírgula antes de “além de” e por isso defere o pedido do candidato alusivo a essa linha, 
revertendo um ponto à nota do candidato;

1.2.3 na linha 7, o candidato não apresentou nenhum argumento 
no decorrer do pedido;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  a  palavra  texto provém do  latim  textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão;



1.2.4.2  a  atitude  lingüística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o 
uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.4.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade; 

1.2.4.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.4.5 o texto do candidato não apresenta conectivos apropriados 
e diversificados para manter  a repetição e a progressão necessárias.  Nos parágrafos há 
ideias fragmentadas e não pertinentes ao ponto de vista definido na introdução. Percebe-se 
falta  de  clareza  na  exposição  dos  argumentos  devido  à  complexidade  apresentada  nos 
parágrafos e a conclusão também não sintetiza o texto de forma convincente, considerada 
inepta;

1.2.4.6 assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém 
as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
88 (oitenta e oito)  para 90 (noventa) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  205/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JALYSON  MAYCON 
GONÇALVES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  12,  não  há  erro  em  morfossintaxe,  portanto,  a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto à nota do candidato.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 96 (noventa e 
seis)  para 97 (noventa e 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, 12 de julho de 2012.

           (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   206/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM DANIEL SOARES 
FARAH interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 23, o ponto descontado se justifica pela não 
inserção de  vírgula  para  separar  expressão  de  valor  explicativo:  “principalmente  na 
manutenção da democracia”.  Verifica-se que o candidato inseriu uma vírgula após a 
palavra “democracia”  que finaliza a explicação e deveria também inserir  uma pausa 
antes da palavra “principalmente” conforme (CEGALLA, p.429), portanto, a alegação não 
procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.3.1.1. a  palavra  texto provém  do  latim  textum,  que 
significa  “tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de 
entrelaçar unidades e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede 
de relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.3.1.2. a atitude linguística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.3.1.3.  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 



exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.3.1.4. esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.3.1.5. no texto do candidato não se observa um ponto de 
vista  definido  na  introdução;  os  parágrafos  não  apresentam  os  argumentos  que 
deveriam sustentar a tese; não há conectivos que interligam de forma eficiente as ideias 
contidas nos parágrafos, que, por sua vez, não se mostram encadeados, ou seja, os 
parágrafos  não  apresentam  unidade,  coerência,  clareza  e  concisão  adequadas.  O 
candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no 
uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade, inclusive há 
repetição de palavras;

1.3.1.6. assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no 
recurso  e  em  consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla 
(2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, 
uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a)  EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 207/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM DAVID  DÊNIO 
RIBEIRO FERREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.3.2. quanto ao conteúdo:

                                 1.2.1.1 a palavra  texto provém 
do latim  textum,  que significa “tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da 
ação  de  tecer,  de  entrelaçar  unidades  e  partes  a  fim de  se  formar  um todo  inter-
relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser 
avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição,  progressão,  a  não 
contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes 
que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por meio de um movimento 
que combina repetição e progressão;

1.2.1.2   a  atitude  linguística  da dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.1.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;



1.2.1.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.1.5  o  texto  do  candidato  apresenta  muitas  palavras 
repetidas  que  prejudicaram  a  coesão  e  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum no 
desenvolvimento, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima 
da  média.  Há  ideias  alheias  à  tese  inicial  nos  parágrafos,  ou  seja,  períodos 
fragmentados,  sem  ligação  com  o  raciocínio  desenvolvido.  Há  contradições,  por 
exemplo,  no  parágrafo  da  conclusão  que  também não  sintetiza  o  texto  e  pode ser 
considerado inepto;

1.2.1.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II e V, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 208/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM ALLAN MARTINS 
DOS PASSOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 5, foi descontado um ponto pela grafia incorreta 
da palavra “caráter”, pois o candidato não acentuou a palavra paroxítona terminada em 
“r” (CEGALLA, p.71) e, no texto há mais três palavras idênticas não acentuadas, nas 
linhas 4, 8 e 15, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.3.2.1. a  palavra  texto provém  do  latim  textum,  que 
significa  “tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de 
entrelaçar unidades e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede 
de relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.3.2.2. a atitude linguística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.3.2.3.  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 



equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.3.2.4. esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.3.2.5. no texto do candidato verifica-se que um ponto de 
vista definido não foi apresentado na introdução, e, em conseqüência, os parágrafos não 
contêm os argumentos necessários para sustentar as ideias/opiniões do candidato em 
relação ao tema. Há repetição de ideias e palavras, ausência de conectivos eficazes para 
manter a repetição e a progressão, além de vocabulário bastante simples;

1.3.2.6. assim após nova análise do conteúdo da Prova de 
Redação  do  candidato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 209/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM BENITO DE SOUZA interpôs 
recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, 
sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 2, foi descontado um ponto pela grafia incorreta da 
palavra “influênciam”; na linha 10, o ponto descontado está relacionado à rasura, pois constitui 
erro ortográfico e na linha 23, foi descontado um ponto pela inserção da palavra “influência” em 
lugar de “influencia” (verbo no presente do indicativo), contudo, esta Comissão Revisora delibera 
que  o  ponto  da  linha  23  seja  revertido  ao  candidato  por  considerar  que  o  erro  ortográfico 
permaneceu no radical de palavras cognatas;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 83 
(oitenta e três)  para 84 (oitenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 210/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM CLÉBER JOSÉ SILVA 
BERNARDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.3.3. quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.1.2   a  atitude  linguística  da dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.1.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;



1.2.1.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.1.5  no texto  do candidato  verifica-se  que um ponto  de 
vista definido não foi apresentado na introdução, e, em conseqüência, os parágrafos não 
contêm os argumentos necessários para sustentar as idéias/opiniões do candidato em 
relação ao tema. Há repetição de ideias e palavras, ausência de conectivos eficazes para 
manter a repetição e a progressão, além de vocabulário bastante simples;

1.2.1.6  assim  após  nova  análise  do  conteúdo  da  Prova  de 
Redação  do  candidato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 211/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM MÁRCIO AGUIAR 
LANDIM interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.4 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que  quanto  à linha  8,  usa-se  vírgula  para  separar  orações  de  caráter 
explicativo, portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 212/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM GERMANO FLÁVIO 
DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.5 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 7, o candidato grafou a palavra “identifica” com 
acento na sílaba “-ti”. A mesma não possui acento. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na  linha  10,  o  candidato  repete  a  palavra  “teve”  nas 
linhas 9 e 10, prejudicando a estrutura do período. A mesma poderia ser substituída por 
um sinônimo. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 nas linhas 12 e 14, a vírgula deveria ser empregada por 
se tratar de um termo explicativo “quando as pessoas são influenciadas pelos programas 
e seus personagens....”. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na  linha  17,  a  vírgula  deveria  ser  empregada  por  se 
tratar de um termo explicativo. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.5 na linha 20, o pronome correto seria “dessa”, pois já foi 
citado anteriormente. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1 no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;



1.2.6.2 no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de idéias no interior do texto;

1.2.6.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o 
texto  apresenta  pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos;

1.2.6.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - 
há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.6.5 no  quesito  Propriedade  Vocabular  -  o  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem  utilizar  a  língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e  originalidade. 
Portanto, a nota nesses quesitos será mantida,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 213/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao  CFS/2012 -  SD PM MARIA ANGÉLICA 
ESTEVES DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.6 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 22, o termo “a estes” não está de acordo com 
as normas gramaticais. O mesmo poderia ser substituído por “esses”. Portanto, o ponto 
não será revertido;

1.2.2 na linha 27, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial intercalado “assim”. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo: 

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista não é claro, pois a candidata limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  - 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.3.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.3.5 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. A candidata apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua  padrão  para  expressar-se  com propriedade  e  originalidade.  Portanto,  a  nota 
nesses quesitos será mantida.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 214/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM MARCOS LOPES 
FONSECA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.7 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 7 e 8, o candidato deveria empregar a vírgula 
por se tratar de oração adverbial. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 17, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações intercaladas. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo: a leitura de um texto dissertativo 
deve suscitar  no leitor  a certeza de que o autor soube pensar,  encontrar  as ideias, 
concatená-las  e  transmiti-las  de  maneira  lógica,  coerente  e  organizada.  O 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema. O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar  ideias  soltas  sem  relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central. 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. Há uma boa de divisão 
de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam  excessos  de  ideias  e/ou  ideias 
fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação.  O texto apresenta muitos desvios e 
incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. Além disso, 
o  vocabulário  é  muito  limitado  e o  uso  da língua padrão não confere  ao  candidato 
propriedade e originalidade ao seu texto. Desta forma, em consonância com os aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as notas atribuídas aos  itens  de 



Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  215/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM WASSALEY APARECIDO 
ALVES PEREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que, 
quanto ao conteúdo:

1.7.1. no quesito Organização adequada dos parágrafos -Há uma boa 
de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam  excessos  de  ideias  e/ou  ideias 
fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente na 
divisão dos parágrafos da redação;

1.2.2 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto. Portanto, a nota será mantida nesses quesitos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 216 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM WÁTILAS DARÉ BRAGA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.7.2. na linha 2, o candidato deveria empregar a vírgula pois trata-

se  de  um  adjunto  adverbial  intercalado  “dentro  da  sociedade”.  Portanto,  o  ponto  não  será 
revertido;

1.2.2  na  linha  6,  o  candidato  ortografou  a  palavra  “propicia”  de 
maneira incorreta. A televisão propicia e não propícia a estimulação no aprendizado....”. Portanto, 
o ponto não será revertido;

1.2.3  nas  linhas  18  e  21,  o  candidato  empregou  o  pronome 
demonstrativo “neste”, o correto seria usar “nesse”, pois faz referência a algo já mencionado 
anteriormente. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 23, o termo correto seria “fator decisivo”, pois o “fator 
que impõe decisão na formação pessoal de cada indivíduo”. Portanto, o ponto não será revertido. 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 217 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GIOVANI 
DOMINGOS NASCIMENTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas linhas  13  e  15,  o  candidato  repete  a  palavra 
“através”  muitas  vezes,  prejudicando as  ideias  do  período,  portanto,  os  pontos  não 
serão revertidos;

1.2.2 na linha 17, a vírgula foi empregada de modo adequado, 
pois trata-se de uma oração coordenada adversativa, portanto, o ponto será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.3.2 no quesito Argumentação do uso de articuladores - as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.3.3 no quesito propriedade vocabular - o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua  padrão  para  expressar-se  com propriedade  e  originalidade.  Por  isso,  a  nota 
nesses quesitos será mantida.



2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 71 (setenta e um)  para 72 (setenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 218/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GEANDRO DE SOUZA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do título, as alegações do candidato procedem, 
portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 9, o candidato deveria retirar o ponto final  e 
substituí-lo pela vírgula para dar continuidade as ideias apresentadas, portanto, o ponto 
não será revertido;

1.2.3 na linha 14, o candidato deveria empregar a vírgula, por 
se tratar de um adjunto adverbial de tempo. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 27, a vírgula pode ser dispensada na expressão 
“tanto positiva quanto negativa”. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.5 na linha 29, a vírgula pode ser dispensada por se tratar 
de uma oração subordinada adverbial final, portanto, o ponto será revertido;

1.2.6 quanto ao conteúdo: 

1.2.6.1  no  quesito  Adequação  coerente  de  ideias  e 
informatividade - O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.6.2  no  quesito  adequação  do  uso  de  articuladores  -  As 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 



apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Portanto, a nota 
será mantida nesses quesitos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 83 (oitenta e três)  para 86 (oitenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  219/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RÔMULO  DIAS 
COELHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 3, não se separa por vírgula o nome e o seu 
complemento, portanto o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1  no  quesito  adequação  do  uso  de  articuladores  - 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou  ideias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.2.3 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por isso, a nota nesses quesitos 
será mantida.

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois)  para 63 (sessenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 220  /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM SÍLVIO FERNANDES 
DE MORAES JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas  linhas  9  e  17,  o  candidato  deixou  de  colocar  a 
vírgula diante dos advérbios “principalmente” e “exclusivamente”, entretanto, a vírgula 
nestes casos é dispensável. Portanto, os pontos serão revertidos,
 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  77 
(setenta e sete)  para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 221  /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CARLOS HENRIQUE 
ALVES FARIA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 8, não se separa por vírgula o sujeito do verbo, 
portanto, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.2 no quesito adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.2.3  no  quesito  propriedade  vocabular  -  o  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Portanto, a nota será 
mantida nesses quesitos.
 

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 71 (setenta e um)  para 72 (setenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 222 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DEORIM  DE 
CARVALHO REIS DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 8, separa-se por vírgula as orações subordinadas 
adjetivas explicativas, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 13, a palavra “torre” deveria ser escrita com 
letra maiúscula por se tratar de um estabelecimento. Entretanto, segundo o edital, o 
erro  ortográfico  idêntico  será  computado  apenas  uma  vez, portanto,  o  ponto  será 
revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.3.2 no quesito adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.3.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e  complexidade.  Portanto, a nota será mantida 
nesses quesitos.



2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 70 (setenta)  para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  223   /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM KALLIL ALVES DE 
PAIVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 3, o candidato deveria empregar a vírgula por se 
tratar de oração adverbial, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2  na  linha  6,  a  vírgula  não  deve  ser  empregada  para 
separar o sujeito e  o verbo. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.3 na linha 11, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações de caráter explicativo. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 12, a vírgula deve ser empregada para separar 
as  orações  adversativas.  Entretanto,  a  vírgula  vem  antes  da  conjunção  “contudo”. 
Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.5 na linha 13, a vírgula deve ser empregada para separar a 
oração adverbial. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.6 nas linhas 14 e 15, a vírgula deve ser empregada para 
separar orações de caráter explicativo. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.7 na linha 20, a vírgula deve ser empregada para destacar 
o termo “ nesse mesmo sentido”. O ponto não será revertido;

1.2.8 na linha 22, a vírgula deve ser empregada para separar o 
aposto “lindas mulheres”. O ponto não será revertido;

 



1.2.9 na linha 25, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações de caráter explicativo “por exemplo”. O ponto não será revertido;

1.2.10 quanto ao conteúdo: 

1.2.10.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.10.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.10.3  no quesito  Adequação do uso  de  articuladores  -  o 
texto  apresenta  pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos;

1.2.10.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.10.5 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e  originalidade.  A  nota  nesses 
quesitos será mantida.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 61 (sessenta e um)  para 62 (sessenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 224 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  TIAGO  FONSECA 
CARVALHO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 3, o candidato deveria empregar a vírgula, pois há uma 
oração explicativa, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2  na  linha  6,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial “em seu cotidiano”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 8, a vírgula deveria ser empregada por se tratar de um 
termo explicativo “como exemplo”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 10, a vírgula não deve ser empregada para separar o 
nome e o complemento, portanto, o ponto será revertido;

1.2.5   na  linha  14,  o  termo  “em  tese”  tem  caráter  explicativo, 
portanto, deve estar entre vírgulas. A nota será mantida;

1.2.6 nas linhas 17 e 18, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial “em grande escala”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.7 na linha 20, a vírgula deve ser empregada para separar termos 
de uma enumeração “justos, honestos e dedicados”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.8 nas linhas  23 e 25, o candidato  deveria  conjugar  os verbos 
“parar” e “acreditar” com o pronome nós, obedecendo o tempo e o modo verbal empregado por 
ele mesmo. “parando” e “acreditando seria   a forma correta, portanto,  os pontos não serão 
revertidos;

1.2.9 na linha 26, a vírgula deveria ser empregada por se tratar de 
um termo explicativo “como exemplo”, portanto, o ponto não será revertido;



1.2.10 quanto ao conteúdo: 

1.2.10.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 62 
(sessenta e dois)  para 63 (sessenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 225 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RÔMULO  DIAS 
COELHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 3, não se separa por vírgula o nome e o seu 
complemento, portanto, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1  no  quesito  adequação  do  uso  de  articuladores  - 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou  ideias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.2.3 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por isso, a nota nesses quesitos 
será mantida,

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois)  para 63 (sessenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 226 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  CLAYTON  MARQUES 
BORGES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 11, a oração “tanto pela televisão quanto por outros 
meios (...)” não se separa por vírgula, portanto, o ponto será revertido;

1.2.2 nas linhas 15 e 16, o candidato deveria empregar a vírgula por 
se tratar de um adjunto adverbial intercalado, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha do título,  o candidato grafou a palavra “promotora” 
com inicial maiúscula. A mesma deve ser escrita com minúscula, por estar no meio da oração, 
portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 50 
(cinquenta)  para 51 (cinquenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 227 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ROBSON JOSÉ DA 
COSTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 2, o candidato deveria ter empregado a vírgula 
para separar orações de caráter explicativo, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2  na  linha  23,  a  vírgula  pode  ser  dispensada  pois  há 
conjunção “e”, portanto, o ponto será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo

1.2.3.1  no  quesito  adequação  do  uso  de  articuladores  -  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.3.2 no quesito propriedade vocabular - o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 



de 75 (setenta e cinco)  para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 228/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EDMIR  TADEU 
GONÇALVES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 3, o candidato deveria ter empregado a vírgula para 
separar orações de caráter explicativo, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2  na  linha  4,  não  houve  erro  de  morfossintaxe  pois  o  verbo 
auxiliar é transitivo direto, portanto, o ponto será revertido;

1.2.3 na linha 10, “de que” está em desacordo com a norma culta, 
prejudicando a estrutura do período, portanto o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 12, usa-se vírgula para separar o aposto,  portanto, o 
ponto não será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 69 
(sessenta e nove)  para 70 (setenta) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  229/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM ADALTON 
EVANGELISTA DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  nas  linhas  1  a  3,  o  candidato  apresentou  o  seguinte 
período: “Os avanços tecnológicos nos meios de comunicação está presente em todas as  
partes do mundo, e cada vez mais acessível aos indivíduos da sociedade sem distinção  
social.”  A  supressão  da  vírgula  antes  da  expressão  “sem  distinção  social”  acarreta 
ambigüidade na interpretação do texto e ainda, a expressão “e cada vez mais acessível  
aos indivíduos da sociedade”, tem caráter explicativo, portanto deve se apresentar entre 
vírgulas, conforme CEGALLA, p.428, que também esclarece sobre a finalidade tríplice dos 
sinais  de  pontuação:  assinalar  as  pausas  e  as  inflexões  da  voz  na  leitura,  separar 
palavras,  expressões e orações que devem ser destacadas e esclarecer o sentido da 
frase, afastando qualquer ambigüidade, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Argumentação Coerente das Ideias o ponto 
de vista desenvolvido no texto apenas constata obviedades, pois as ideias de limitam ao 
senso comum, com um alto grau de previsibilidade. A coerência é um aspecto de grande 
importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores 
excessivos  ou  explicações  desnecessárias.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esse item, acrescido de outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade 
e de sustentabilidade; 

 1.2.2.2 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos não se 
verifica  o  encadeamento  adequado  dos  parágrafos  para  uma revelação  da  linha  de 
raciocínio, ou seja, os parágrafos não apresentam unidade, coerência, clareza e concisão 
adequados e ainda interligados através de articuladores sintáticos;



1.2.2.3  diante  dos  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II e IV do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 230 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  CB  QPE  PM  DANIELA 
RODRIGUES GUIMARÃES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título,  a  candidata  ortografou  a  palavra 
“televisão” de forma incorreta, pois inseriu a notação léxica (til) que indica a vogal nasal 
de forma incorreta, não será revertido o ponto;

1.2.2 na linha 19, em relação à palavra “ibope”, a candidata 
não anexou a bibliografia pesquisada contrariando o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo 
“D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade,  o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.3.2  no  quesito  Adequação  do  Uso  de  Articuladores,  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.3.3  no  quesito  Organização  Adequada  de  Parágrafos,  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam  total  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade, a exemplo do terceiro parágrafo;



1.2.3.4  no  quesito  Propriedade  Vocabular,  a  candidata 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. O texto dissertativo 
demanda conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do 
assunto  exigindo  dados,  informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias 
apresentadas  devem ser  relevantes  para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele, 
divididas  com equilíbrio,  sem comprometimento  algum da  progressão  e  articulações 
textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de 
conteúdo  para  discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.3.5 após nova análise do conteúdo da Prova de Redação da 
candidata e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II, III e IV do conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, e acrescenta dois pontos à nota atribuída 
ao item V (propriedade vocabular),

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes à linha 
do  título   e  ao  conteúdo,  posto  que  estão  presentes  os  pressupostos  objetivos  e 
subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
19, por falta de amparo legal;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 78 (setenta e oito)  para 80 (oitenta) pontos;

2.4 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 231/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFS/2012 - SD PM GRASIELLE ALESSANDRA 
DE MELO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha do título a candidata ortografou a palavra “televisão” 
de forma incorreta em relação à notação léxica (til) que indica a vogal nasal, portanto o ponto 
não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1 no quesito Adequação do Uso de Articuladores (item III), as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se  apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos. 

O texto deve se desenvolver de maneira linear, ou seja, as partes 
que  o  formam  surgem  uma  após  a  outra,  apresentando  uma  seqüência  de  dados  não 
contraditórios e relacionáveis que se apresentam de forma gradativa por meio de um movimento 
que combina repetição e progressão. 

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), a nota atribuída 
ao item III do conteúdo será mantida, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

                                       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 232  /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012  -  SD  PM LUCIANA  DA  SILVA 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título,  a  candidata  justificou  suas  alegações, 
portanto, o ponto será revertido;

1.2.2 na  linha 1,  a  candidata  ortografou a palavra  “evolução”  de 
forma incorreta, pois inseriu a notação léxica (til) que indica a vogal nasal de forma incorreta, 
portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 
(setenta e dois)  para 73 (setenta e três) 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, 12 julho de 2012.

                                       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 233 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM ADRIANO EVANGELISTA 
MENDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 4, 25 e 30, foram descontados três pontos devido a 
rasuras em palavras que foram, em seguida, escritas de forma correta. As rasuras impossibilitam 
uma leitura linear, e por isso, prejudicam a clareza e a objetividade do texto, contudo, após 
análise do pedido do candidato e considerando o contido no item 5.2.2.1 do edital que trata do 
erro  ortográfico  idêntico,  somente  um ponto  deve  ser  descontado  e  dois  pontos  devem ser 
revertidos à nota do candidato.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 86 
(oitenta e seis)  para 88 (oitenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 234 /12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEANDRO DEMÉTRIO DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha do título, o candidato ortografou a palavra “cidadão” de 
forma incorreta em relação à notação léxica (til)  que indica a vogal nasal,  portanto, há erro 
ortográfico e a alegação não procede;

1.2.2 nas linhas  6 e 10,  nas palavras  “televisão”  e “transmissão”, 
respectivamente, o candidato inseriu a notação léxica que indica a nasalização da vogal de forma 
incorreta (entre as duas vogais),  contudo, esse mesmo tipo de erro se apresenta na palavra 
“cidadão”, na linha do título, portanto, as alegações procedem, se trata de erros ortográficos 
idênticos, conforme o item 5.2.2.2.1 do edital do concurso, devendo ser revertidos  dois pontos à 
nota do candidato;

1.2.3  na  linha  10,  a  palavra  “horário”  foi  ortografada  de  forma 
incorreta:  o  acento  agudo  não  está  indicando  a  sílaba  tônica,  portanto,  as  alegações  não 
procedem;

1.2.4 nas linhas  10, 13, 20 e 22, as palavras “notícias”,  “fictícia”, 
“própria”  e  “história”  foram ortografadas  sem a indicação  da  vogal  tônica  de  forma correta 
(paroxítonas terminadas em ditongo crescente, CEGALLA:71) constituindo erro ortográfico e não 
se trata de erro ortográfico  idêntico  em relação à palavra “mídia”  (linha do título),  pois  são 
palavras diferentes, portanto, as alegações não procedem;

1.2.5  nas  linhas  16,  17  e  19,  as  palavras  “ilícito”,  “métodos”  e 
“inverídicas” foram ortografadas sem a indicação da sílaba tônica (palavras proparoxítonas são 
acentuadas,  CEGALLA:  71)  constituindo  erro  ortográfico  e  não  se  trata  de  erro  ortográfico 
idêntico  em relação  à  palavra  “índole”  (linha14),  pois  são  palavras  diferentes,  portanto,  as 
alegações não procedem;

1.2.6 na linha 19, há dois pontos descontados em relação à grafia 
incorreta da  palavra  “inverídicas”  e  “das”,  esta de forma ininteligível,  não sendo descontado 
nenhum ponto em relação à palavra “notícia”, portanto, as alegações não procedem;



1.2.7  na linha 17, há também dois  pontos descontados devido à 
grafia  incorreta  das  palavras  “ênfase”  e  “métodos”  e  não  em  relação  à  grafia  da  palavra 
“televisão”, portanto, as alegações não procedem;

1.2.8 na linha 20, foi descontado um ponto devido à grafia incorreta 
da palavra “própria” e não em relação à palavra “mídia”, portanto, as alegações não procedem;

1.2.9  na  linha  21,  o  candidato  ortografou  a  palavra  “antipatia” 
inserindo  um  acento  agudo  na  última  vogal  como  se  esta  fosse  tônica,  portanto  há  erro 
ortográfico e as alegações não procedem;

1.2.10 quanto ao conteúdo:

1.2.10.1  a  palavra  texto  provém  do  latim  textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e 
partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a 
coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais como a repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.10.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor idéias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.10.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.10.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.10.5  no  texto  do  candidato  não  se  observa  utilização  de 
articuladores que garantam a repetição e progressão do texto. Há muitos erros ortográficos que 
prejudicam a coesão textual; emprego incorreto de pontuação; idéias fragmentadas; parágrafos 
com excesso de idéias e que não se apresentam de forma eficiente em relação ao ponto de vista 
central que também não é identificado de forma clara na apresentação da tese (introdução) e 
vocabulário repetitivo e limitado;

1.2.10.6 assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens I, II, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os  
aspectos,

2 RESOLVE:



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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 58 
(cinquenta e oito)  para 60 (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, 12 de julho de 2012

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 235 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JÚNIOR ALVES DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  06,  a  palavra  “público”  está  escrita 
corretamente,  portanto,  não há erro  ortográfico  alusivo  a  essa linha revertendo um 
ponto à nota do candidato;

1.2.2 na linha 11, há erro ortográfico na palavra “disposição”, 
pois o candidato inseriu o sinal de “til” ( notação léxica) entre as duas vogais, portanto, 
a alegação não procede;

1.2.3 na linha  24, o erro assinalado se refere à ortografia da 
palavra  “dúvidas”  que  não  foi  acentuada  corretamente,  portanto,  a  alegação  não 
procede;

1.2.4  na  linha  27,  há  erro  ortográfico  na  palavra  “vão”  em 
relação ao sinal de “til” (notação léxica), contudo, o mesmo tipo de erro já foi assinalado 
na  linha  11,  e  conforme  o  disposto  no  item  5.2.2.2.1  do  edital,  trata-se  de  erro 
ortográfico idêntico, portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto ao 
candidato;

1.2.5 quanto ao conteúdo,  o pedido não está em consonância 
com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12, 
em relação ao conteúdo, pois não contém argumentação lógica e consistente,

2 RESOLVE:



2.1 conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes à parte 
gramatical,  posto  que  estão  presentes  os  pressupostos  objetivos  e  subjetivos  de 
admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente ao 
conteúdo, por falta de amparo legal;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 57 (cinquenta e sete)  para 59 (cinquenta e nove) pontos;

2.4 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 236 /12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  LEANDRO  GARABINI 
CUNHA AJEJE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 9 e 10, os erros apontados são em morfossintaxe 
(concordância verbal) e não em ortografia, não se tratando de erros idênticos conforme alega o 
candidato, portanto, há erro ortográfico e a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;



1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2.5  no  texto  do  candidato  não  se  observa  utilização  de 
articuladores que garantam a repetição e progressão do texto, inclusive, na conclusão, há um 
conectivo  inadequado  para  a  síntese,  além  de  muitos  erros  em  morfossintaxe  e  uso  de 
vocabulário elementar;

1.2.2.6 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens III e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 237 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM ÉDER VÍTOR DONIZETE 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

1.8 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.4 na linha 16, o candidato deveria ter empregado a vírgula para 
separar orações de caráter explicativo, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito adequação do uso de articuladores - apresenta 
pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos  lingüísticos,  que  permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação 
explícita entre os argumentos desenvolvidos. Portanto, a nota nesses quesitos será mantida.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 238/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM IVAN LOPES DA 
SILVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.9 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.5 no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.5 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.7. no quesito Organização adequada dos parágrafos - 
há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5 no quesito  Propriedade Vocabular  -  o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e  originalidade.  Portanto  a  nota 
nesses quesitos será mantida.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  239/12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  ANGÉLICA  THAIS 
MILAGRE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2 no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de 
forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico,  com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum;

1.2.1.3 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra ter 
bom domínio  da língua,  embora isso não lhe confira  precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II 
e  V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 240/12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM DANIEL  DE OLIVEIRA 
BERNARDES DE CARVALHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema; 

1.2.1.2 no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Idéias  e 
Informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto; 

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: as relações 
entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 241/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  TIAGO  JÚLIO  DE 
CASTRO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo: 

1.2.1  a palavra  texto  provém  do  latim  textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dadas, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos.



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  242/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JAIR  GOMES  DOS 
SANTOS JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  5,  a  palavra  “que”  pode  ser  um  pronome 
(interrogativo ou relativo), um advérbio, uma preposição, uma conjunção (coordenativa ou 
subordinativa)  ou  uma  partícula  de  realce  ou  expletiva.  Como  conjunção  consecutiva, 
também  é  precedida  de  vírgula.  Não  há  o  não  uso  da  vírgula  antes  da  conjunção 
subordinativa consecutiva, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2  na  linha  16,  a  palavra  “que”  pode  ser  um  pronome 
(interrogativo ou relativo), um advérbio, uma preposição, uma conjunção (coordenativa ou 
subordinativa) ou uma partícula de realce ou expletiva. Há erro de pontuação, portanto,  o 
ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 21, o erro apontado não se trata da palavra “vistó”, 
como foi apontado pelo candidato, mas sim pela má acentuação gráfica do til sobre a letra 
“a” da palavra “geração”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  a palavra  texto  provém do  latim textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio  de  um  movimento  que  combina  repetição  e  progressão.  A  atitude  linguística  da 
dissertação permite usar a linguagem para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear 
argumentos, atingir conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias 



da  língua  escrita,  desde  a  questão  ortográfica  até  a  necessidade  de  suprir  recursos 
expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas 
organizadas. Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto abordado e 
uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações,  ideias e, 
também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da 
progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar 
ideias,  presença  de  conteúdo  para  discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário 
adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e  criatividade.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e 
de sustentabilidade. Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso, em consonância 
com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  243/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM ROSANA APARECIDA 
CARVALHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 1, não há marcação de erro quanto ao não uso da 
vírgula antes da conjunção coordenada aditiva “e”, mas a vírgula deve ser usada logo após 
essa conjunção, em virtude do emprego do advérbio (Cegalla 2008:429), portanto, o ponto 
não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  constata-se  que  o  texto  não  apresenta  suficiência  de  dados,  mostrando 
análise superficial ou desinformação. Possui problemas gravíssimos de articulação de ideias, 
que levam a uma fragmentação total do texto;

1.2.2.2 no quesito Adequação do uso de articuladores nota-se que 
não há como verificar uma progressão, mesmo que implícita, nem interpretar um sentido 
global. O candidato apresenta um desconhecimento total dos recursos linguísticos coesivos 
da escrita, que permitem identificar muitos momentos de perturbação em seu texto;

1.2.2.3 no quesito Organização adequada de parágrafos verifica-
se que há uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias  e/ou  ideias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.2.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens II, III e IV do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos.



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  244/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCO ANTÔNIO 
CORREA DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do título, as alegações do candidato procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.2  quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos 
verifica-se  que  há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 
apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.2  no  quesito  Propriedade  vocabular  constata-se  que  o 
texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.2.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso, 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as 
notas atribuídas aos itens IV e V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 86 (oitenta e seis)  para 87 (oitenta e 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  245/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM EDIMILSON GOMES 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 02, o candidato colocou vírgula entre sujeito e 
predicado. (Abaurre, 2008:  570). Logo, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 03, o candidato alega que foi descontado um 
ponto por ter colocado vírgulas para separar oração explicativa (Abaurre, 2008: 571). 
Logo, o ponto será revertido;

1.2.3 na linha 10 foi descontado um ponto por ter colocado 
vírgulas para separar termo de caráter explicativo (Abaurre, 2008: 571). Logo, o ponto 
será revertido;

1.2.4  na  linha  12,  a  vírgula  foi  usada  para  realçar  termo, 
portanto o ponto será revertido;

1.2.5  na  linha  15,  o  candidato  colocou  acento  grave  num 
artigo. O acento grave indicador de crase é atribuído à junção da preposição “a” com o 
artigo “a”. (Cegalla, 2008: 276). Logo, o ponto não será revertido;

1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
 desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 



universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.6.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o  ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.6.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. 

 
1.2.6.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos:  há 

níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.6.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 80 (oitenta)  para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  246/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  CB  PM  PAULO  SÉRGIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo: 

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas. Além 
disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto abordado e uma tomada 
de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, informações, ideias e, também, 
opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão 
e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, 
presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado 
e diversificado, senso crítico e criatividade.  

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.



Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 247/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RAMON FERNANDES 
DE SOUSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que: 

1.2.1 na linha do título, as alegações do candidato procedem, 
portanto, será revertido um ponto; 

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2  a  atitude  linguística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 



capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
as notas atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis)  para 77 (setenta e 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 248/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANTÔNIO CARLOS 
WOLFF GUIMARÃES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo: 

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2  atitude  linguística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 



1.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.5 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as 
notas atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  249/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM LUIS  EDUARDO 
RODRIGUES GANDRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo: 

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas. Além 
disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto abordado e uma tomada 
de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, informações, ideias e, também, 
opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão 
e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, 
presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado 
e diversificado, senso crítico e criatividade.  

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.



Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 250/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM FELIPE  ONOFRI 
MACIEL interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que na linha do  título  as  alegações do candidato  procedem. Portanto,  o  ponto  será 
revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  78 
(setenta e oito)  para 79 (setenta e nove) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 251/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MAURÍCIO  DE 
REZENDE SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo: 

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade.  

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.



Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 252/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  PAULO  SÉRGIO  DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 05 e 06, não acontece erro ortográfico idêntico. A 
crase utilizada nas linhas são situações diferentes, (CEGALLA: 275). Desta forma, há erro de 
morfossintaxe e, portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 na linha  26, a correção está correta. Desta forma, há erro de 
pontuação e, portanto, as alegações não procedem;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

 1.2.3.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

 1.2.3.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo:  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;



  1.2.3.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

 1.2.3.5  o Texto  do  candidato  embora  demonstre  um 
desenvolvimento claro do tema, observam-se também um vocabulário simples com repetição de 
palavras, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média 
para o desenvolvimento do tema;

               1.2.3.6 assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os itens 
supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens I, II, III, IV e V, linhas 01 a 27 uma vez que se trata de uma avaliação justa  
sob todos os aspectos, 
 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 253/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD PM DEIVISON HENRIQUE 
ALVES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na correção gramatical, o candidato  não anexou a bibliografia 
pesquisada, contrariando o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, 
de 13Fev12;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;
 

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.2.4 no quesito Propriedade vocabular: O texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de idéias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II, IV e  V da Avaliação 
de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



2.1 conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes ao conteúdo, 
posto que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à correção 
gramatical, por falta de amparo legal;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 254/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012 –  SD PM PRISCILA LEITE 
VIEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 1, o adjunto adverbial  deve ser separado por 
vírgulas (Abaurre, 2008: 572). Portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 na linha 11, o verbo incentivar exige em sua regência o 
acompanhamento da preposição a. Na referida linha o “a” deve ser craseado, pois o 
vocábulo “violência” é feminino e deve ser acompanhado pelo artigo “a”, logo, deverá 
ser craseado (INFANTE, Ulisses : 477). Portanto, as alegações não procedem;

1.2.3 na linha 12,  conforme norma da Concordância verbal,  o 
verbo  concorda  com  o  sujeito  da  oração  em  número.  (INFANTE,  Ulisses  :  543)  . 
Portanto, as alegações não procedem;

1.2.4  na linha 16,  o  adjunto  adverbial  de  instrumento  deve 
figurar entre vírgulas (Abaurre, 2008: 572). Portanto, as alegações não procedem;

1.2.5 na linha 21,  o candidato  alega que houve penalização 
pelo não uso da vírgula antes do advérbio “através”, porém não há referida linha, esse 
vocábulo, ou seja, não houve penalização alguma. Logo o pedido não procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1 no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 



originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.6.2 no quesito Argumentação Coerente das ideias: o ponto 
de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do 
texto;

1.2.5.3  no  quesito  Adequação  dos  uso  dos  Articuladores:  o 
texto  apresenta  pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos;

1.2.5.4  no quesito  Organização  adequada de  parágrafos:  há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5.5 no quesito Propriedade Vocabular:  o  texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota  atribuída  aos  itens  I  ,  II,  III,  IV   e  V  da  Avaliação  de  Conteúdo  permanece 
inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 255/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GILSON PEREIRA JÚNIOR 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 18, a oração adjetiva explicativa deve figurar  entre 
vírgulas (Cegala, 2008 429). Portanto, as alegações não procedem,

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.2.3 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II e IV da Avaliação de Conteúdo 
permanece inalterada".

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 256/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VINÍCIUS DE OLIVEIRA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.5 no quesito Propriedade vocabular:  O texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 257/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM THÚLIO VIANA ROCHA DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema,

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 258/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  PETRÔNIO  OLIVEIRA 
CORRÊA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas  e  ambiguidade.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  259/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ROGÉRIO  LUIS 
FERREIRA DA COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.  A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para expor 
ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio  das  formas  de  funcionamento  próprias  da  língua  escrita,  desde  a  questão 
ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um 
vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.               Além disso, 
o  texto dissertativo  demanda conhecimento do assunto abordado e uma tomada de 
posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo:  dados,  informações,  ideias  e,  também, 
opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão 
e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, 
presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva,  vocabulário adequado 
e  diversificado,  senso  crítico  e  criatividade.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade 
e de sustentabilidade. O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, utilizou articuladores em todos os parágrafos de forma correta e concisa 
das linhas 01 a 18, observam-se também um vocabulário simples, erros gramaticais, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para 



o desenvolvimento do tema.     Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), 
as notas atribuídas aos itens I, II, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa e  acrescenta dois pontos ao item III do Conteúdo, deferindo em 
parte o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis)  para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  260/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FABRÍCIO ALVES 
ANDRADE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

 1.2.1na linha 02 foram descontados dois pontos por erro de 
grafia do vocábulo “entretenimento”. Logo, o ponto será revertido;

1.2.2 na linha 02, o candidato colocou vírgula para explicitar o 
termo “televisão” (Cegalla, 2010). Logo, o ponto será revertido;

1.2.3 no título foi descontado um ponto por erro de acentuação 
na  palavra  “influenciado”  ,  sendo  que  conforme  cópia  do  edital  anexada,  o  erro 
ortográfico idêntico será computado apenas uma vez. Logo, o ponto será revertido;

1.2.4 na linha 15, o candidato alega em suas justificativas que 
foi  descontado  um  ponto  por  erro  de  acentuação  na  palavra  “influencia”.  Nessa 
passagem,  o  vocábulo  é  substantivo  e  não  é  acentuado.  Logo,  o  ponto  não  será 
revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.5.2  no quesito  Organização  adequada de  parágrafos:  há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 



totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade. Por esses motivos, a nota atribuída 
aos itens III e IV da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 73 (setenta e três)  para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  261/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ELIEZER 
GONÇALVES FERNANDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9.2 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O candidato deixou de preencher o item 3.1 
do anexo “D”.

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 262/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM EVERTON DA SILVA LIMA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que o 
pedido não está em consonância  com o item 9.2 (Dos Recursos) c/c  o Anexo “D” do Edital 
DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O candidato deixou de preencher o item 3.1 do anexo “D”, de 
fundamentar seu pedido, bem como anexar fotocópia de bibliografia.

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  263/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DIEGO PEREIRA DO 
COUTO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9.2 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O candidato deixou de preencher o item 3.1 
do anexo “D”.

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  264/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FLÁVIO RODRIGUES 
BRAGA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9.2 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O candidato deixou de preencher o item 3.1 
do anexo “D”.

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  265/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WESLEY  VELOSO  DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que o 
pedido não está em consonância  com o item 9.2 (Dos Recursos) c/c  o Anexo “D” do Edital 
DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O candidato deixou de preencher o item 3.1 do anexo “D”, de 
fundamentar seu pedido, bem como anexar fotocópia de bibliografia.

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  266/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ANDRÉ  LUIS 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  5,  a  palavra  “que”  pode  ser  um  pronome 
(interrogativo ou relativo), um advérbio, uma preposição, uma conjunção (coordenativa 
ou subordinativa) ou uma partícula de realce ou expletiva. O emprego da vírgula se faz 
estritamente necessário em virtude da frase “que era controlado por governadores”, que 
está  escrita  logo  após  o  sujeito  “Brasil”  (Gegalla  2008:429);  a  frase  “que  era 
manipulavam o seu povo” está escrita logo após a oração explicativa, portanto, antes da 
palavra “que” há a presença da vírgula, porém o candidato não usou a vírgula para a 
oração explicativa, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 15, há duas marcações para um mesmo erro de 
ortografia, portanto, será revertido um ponto; 

1.2.3 na  linha 16, não há erro de pontuação, portanto,  será 
revertido um ponto; 

1.2.4 na linha 17, não há erro de pontuação, portanto,  será 
revertido um ponto; 

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 



texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão. A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas. Além disso, o 
texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do  assunto  abordado  e  uma  tomada  de 
posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados,  informações,  ideias  e,  também, 
opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão 
e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, 
presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado 
e  diversificado,  senso  crítico  e  criatividade.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade 
e  de  sustentabilidade.  Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso,  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), a nota 
atribuída aos itens de Conteúdo será mantida, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 66 (sessenta e seis)  para 69 (sessenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  267/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VAGNER PEREIRA 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 12, o candidato deslocou o termo integrante da 
oração,  necessário  se  faz  o  emprego da  vírgula  para  esclarecer  o  sentido  da frase, 
afastando  qualquer  ambiguidade  (CEGALLA  2008:429),  desta  forma,  há  erro  de 
pontuação e não de morfossintaxe na linha, portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 na linha 14, há erro de morfossintaxe, pois o candidato 
escreveu  “...transmissão  de  programas  e  propagandas  inadequados  aos 
adolescentes...”, nota-se que não há concordância nominal (CEGALLA 2008:438), visto 
que as palavras são femininas e  o adjetivo é masculino, pelo que procede ao desconto 
do ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo: 

1.2.3.1 no quesito Adequação do uso de articuladores verifica-se 
que o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso 
de  recursos  coesivos.  Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso,  os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), a nota atribuída ao item III 
será mantida, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis)  para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 268/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DIOGO FRANCISCO 
DO NASCIMENTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 3,  não há erro de pontuação,  portanto,  será 
revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  constata-se  que  o  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e 
criticidade,  mas  não  apresenta,  de  forma criativa  e  consistente,  um ponto  de  vista 
crítico, com um grau de imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.2.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso, 
os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos 
itens II e III do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 73 (setenta e três)  para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  269/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GUILHERME ALVES 
DE SOUSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 10, não existe erro de pontuação, portanto, será 
revertido um ponto;

1.2.2 na linha 18, não existe erro de pontuação, portanto, será 
revertido um ponto;

1.2.3 na linha 23, não existe erro de morfossintaxe, portanto, 
será revertido um ponto.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 80 (oitenta)  para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  270/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  IURY  JANSLEY 
BORGES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

   1.2.1  na linha do título não há erro de ortografia, portanto, 
será revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão. A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas. Além disso, o 
texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do  assunto  abordado  e  uma  tomada  de 
posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dadas,  informações,  ideias  e,  também, 
opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão 
e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, 
presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado 
e  diversificado,  senso  crítico  e  criatividade.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros 



enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade 
e  de  sustentabilidade.  Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso,  os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637), as notas atribuídas aos 
itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 60 (sessenta)  para 61 (sessenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 271/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  THIAGO  JOSÉ  DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título,  o  candidato  justificou  suas  alegações, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 nas linhas  1 e 17, as palavras  “conjuntura”  e “comodidade” 
foram ortografadas incorretamente com letras iniciais maiúsculas e não se trata de substantivos 
próprios e sim, comuns (CEGALLA, p.64), portanto, as alegações não procedem;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.3.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;



1.2.3.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.3.5  no  texto  do  candidato  observa-se  uma  conclusão  não 
pertinente ao desencadeamento das ideias apresentadas que também não se ligam de forma 
eficiente à tese apresentada na introdução; observa-se ausência de articuladores que possam 
demonstrar  repetição  e  progressão  ao  texto;  há  muitos  erros  ortográficos  e  outros  em 
morfossintaxe que prejudicam a clareza do texto; o vocabulário é bastante simples, limitado e 
não apresenta ao leitor um convencimento das ideias apresentadas;

1.2.3.6 assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados  no recurso e  em consonância  com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens III e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 57 
(cinquenta e sete)  para 58 (cinquenta e oito) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  272/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  JULIANNA  MOREIRA 
BALDUINO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2.5 no texto observa-se um ponto de vista definido na introdução 
que foi desenvolvido nos 2º e 3º parágrafos, sendo as ideias retomadas através de conectivos 
que apresentam os argumentos necessários para validar a tese, culminando na apresentação de 



uma  conclusão  plausível.  Contudo,  observam-se  também  um  vocabulário  simples,  erros 
ortográficos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média 
para o desenvolvimento do tema, parágrafos com excesso de ideias, a exemplo do 2º parágrafo, 
onde se apresenta uma repetição da ideia central do próprio parágrafo;

1.2.2.6 assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados  no recurso e  em consonância  com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens I, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos e acrescenta dois pontos ao item II do Conteúdo, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 85 
(oitenta e cinco)  para 87 (oitenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  273/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RAFAEL RODRIGUES 
LEITE  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 3,  não há erro de pontuação,  portanto,  será 
revertido um ponto; 

1.2.2 nas linhas 12  e 13, há erros de morfossintaxe, visto o 
candidato ter escrito na linha 12 “...que os orgãos de segurança disponibiliza para à 
sociedade...”,  nota-se  que  não  há  concordância  verbal  entre  o  sujeito  e  o  verbo 
(CEGALLA 2008:450); na linha 13 não há concordância entre o verbo e os sujeitos “Por 
outro lado, as novelas e os reality shows tem o poder...”, visto que o verbo ter quando 
empregado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo deve ser acentuado, o 
que não ocorreu,  pelo que procede ao desconto do ponto;

1.2.3 na linha 22, não há erro de pontuação, portanto, serão 
revertidos dois pontos;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão. A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 



para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas. Além disso, o 
texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do  assunto  abordado  e  uma  tomada  de 
posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dadas,  informações,  ideias  e,  também, 
opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas 
diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão 
e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, 
presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado 
e  diversificado,  senso  crítico  e  criatividade.   Esses  itens,  acrescidos  de  outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade 
e  de  sustentabilidade.  Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no recurso  e  em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 63 (sessenta e três)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUM ANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   274/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MICHEL ALVES DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na linha 4, não há erro de pontuação, portanto, será 
revertido um ponto à nota final do candidato; 

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Adequação do uso de articuladores verifica-
se que o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos;

1.2.2.2  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos 
constata-se que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.3 no quesito Propriedade vocabular nota-se que o texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.2.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
as notas atribuídas aos itens III, IV e V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.



2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 63 (sessenta e três)  para 64 (sessenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   275/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 –  CB PM DUÍLIO DE  PAULA 
BRANDÃO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 7, o candidato alega em suas justificativas que foi 
retirado um ponto por considerar que o vocábulo “aliado” tivesse o acento agudo na letra “i”. 
O que houve de fato, foi uma aproximação do cedilha da palavra “criança”, grafada na linha 
6. Logo, o ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  9,  o  pronome  relativo  “a  qual”  utilizado  pelo 
candidato tem como referente “a TV”. (Cegalla, 2008:184). Logo, o ponto será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema.

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma criativa  e consistente,  um ponto  de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.3.4 no quesito Adequação do uso de articuladores: as relações 
entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, 
bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e 
diversificação no uso de recursos coesivos; 

 
1.2.3.5 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 



entre concisão e complexidade;
1.2.3.6 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra 

ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.3.7 por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
82 (oitenta e dois)  para 84 (oitenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUM ANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  276/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DAVISSON RIBEIRO 
TORRES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do título,  as alegações procedem, portanto  será 
revertido um ponto;

1.2.2 na linha 4, o candidato alega que foram descontados dois 
pontos  em “A  televisão  mostra  em seu  contexto  que  a  beleza  é...”.  De  acordo  com a 
gramática,  o  adjunto  adverbial  deve  ser  isolado  por  vírgulas  (Abaurre,  2008:571/572). 
Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 5, o candidato alega em suas justificativas que foi 
retirado um ponto por ausência de vírgula em: “...o respeito, a honra são fatores...”. Entre 
sujeito e predicado não há vírgulas. Logo, o ponto será revertido. (Abaurre, 2008: 570);

1.2.4 na linha 9, o candidato utiliza o termo “passava”. Esse verbo 
foi conjugado no tempo pretérito imperfeito do indicativo. Conforme (Abaurre, 2008: 279) o 
pretérito imperfeito refere-se a um fato inconcluso que se prolonga por algum tempo, no 
passado. Logo, o ponto não será revertido;

1.2.5 na linha 10, a locução adverbial “a prova” pode não receber 
o acento grave indicador da crase. Logo, o ponto será revertido;

1.2.6 quanto ao conteúdo: 

1.2.6.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;



1.2.6.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma criativa  e consistente,  um ponto  de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.6.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: As relações 
entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, 
bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.6.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.6.5 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.6.6 por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
71 (setenta e um)  para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUM ANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 277/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ADRIANO FAUSTINO 
DE ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

 1.2.1 na linha 06 foi descontado um ponto do candidato como 
erro de ortografia. Logo, o desconto não procede, pois a letra “a” do candidato está grafada 
corretamente. Será revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1  a  palavra  texto  provém do  latim textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio  de  um  movimento  que  combina  repetição  e  progressão.  A  atitude  linguística  da 
dissertação permite usar a linguagem para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear 
argumentos, atingir conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias 
da  língua  escrita,  desde  a  questão  ortográfica  até  a  necessidade  de  suprir  recursos 
expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas 
organizadas. Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto abordado e 
uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, informações, ideias e, 
também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da 
progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar 
ideias,  presença  de  conteúdo  para  discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário 
adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e  criatividade.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e 
de sustentabilidade. O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro do 



tema,  observam-se  também um vocabulário  simples,  erros  gramaticais,  informações  de 
senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema. Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, 
II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
67 (sessenta e sete)  para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUM ANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 278/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ARLLEY LUCAS DE 
PAULA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto verifica-se que o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no quesito  Organização  adequada  de  parágrafos 
constata-se  que  há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 
apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.3  no  quesito  Propriedade  vocabular  nota-se  que o  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as 
notas atribuídas aos itens I, IV e V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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



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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  279/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GERALDO VINÍCIUS DE 
OLIVEIRA COUTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  verifica-se  que  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no quesito  Organização  adequada  de  parágrafos  constata-se 
que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.3 no quesito Propriedade vocabular nota-se que o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. 
Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato 
propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, IV e V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  280/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FLÁVIO VALADARES 
MOREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 



ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 281/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM EDUARDO VELOSO ROCHA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:   o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito Organização adequada de parágrafos:  há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  282/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  DANIELE  FLÁVIA  DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no  quesito Pertinência ao Tema Proposto: a candidata fugiu 
ao tema, conforme item 5.2.6 do edital do concurso. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens 
I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 283/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD PM DARLEN TAVARES DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: – apresenta 
pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos  lingüísticos,  que  permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação 
explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.1.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma boa 
de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias 
fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente na 
divisão dos parágrafos da redação;

1.2.1.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de idéias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 284/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DENISON  DE  FARIA 
DAMASCENO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua nota  da  prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto:  o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  apresenta 
pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos  lingüísticos,  que  permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação 
explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.1.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma boa 
de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias 
fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente na 
divisão dos parágrafos da redação;

1.2.1.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de idéias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  285/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM BRENO ANTÔNIO DIAS 
ANDRADE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.3 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.4  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens II ao 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

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



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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 286/12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM ANDERSON DE FARIA 
BARROS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto:  o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2 no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma boa 
de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias 
fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente na 
divisão dos parágrafos da redação;

1.2.1.5 no quesito Propriedade vocabular: O texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de idéias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  287/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM TARIK AZEVEDO DA SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema,

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 288/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  SILAS  ABRANTES 
FERNANDES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema,

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 289/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM TÁLITO BORGES SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema,

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 290/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VICENZO DARTANHAN DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios que prejudicam a unidade do 
texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) pra o desenvolvimento do tema;
 

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: as relações 
entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.1.5 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra ter 
bom domínio  da língua,  embora isso não lhe confira  precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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



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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 291/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM RICARDO VIEIRA  DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade:  O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  O  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: Há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas  e  ambiguidade.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 292/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GUILHERME  BARROS 
MARES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o  desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;
 

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de 
forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico,  com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I e II 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 293/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM NELSON DE SOUZA SENA 
JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;
 

1.2.1.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade:  O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 294/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  NILTON  CARLOS 
MARTINHO DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas  e  ambiguidade.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 295/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ARLLEN  DANIEL 
OLIVEIRA VIANA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 15, foram descontados dois pontos. A marcação dos 
erros ortográficos foi  assinalada corretamente,  pois,  “implicita  ou explicita”  está grafado sem 
acento.  O  correto  seria:  “implícita  e  explícita”.  (DICIONÁRIO  DA  LÍNGUA  PORTUGUESA 
HOUAISS). Desta forma, há erro de ortografia, e, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

 1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

 1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo:  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;



  1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2.5 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples,  contendo  erros  ortográficos, 
informações  de senso  comum que  não demonstram uma habilidade  acima da média  para  o 
desenvolvimento do tema;

   
 1.2.2.6  assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 

do  candidato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em  consonância  com  os 
aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as 
notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 

 2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 296/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ALEX  JÚNEO  SOUZA 
MACIEL interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 02, foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois o verbo “corroborar” esta grafado em primeira 
pessoa  “corrobora”  concordando  com  televisão  e  liberdade  de  expressão.  O  correto  seria 
“corroboram”. (CEGALLA: 450). Desta forma, há erro de morfossintaxe, e, portanto, a alegação 
não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

 1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

 1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo:  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;



  1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

 1.2.2.5 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema e parágrafos 
com excesso de ideias;

  1.2.2.6  assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do  candidato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em  consonância  com  os 
aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, 
III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato,

 2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 297/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ALEXSANDER PEREIRA 
DURÃES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 18, a marcação do erro de pontuação foi assinalada 
corretamente. Usa-se a vírgula para separar orações de caráter explicativo. (CEGALLA: 428), e, 
portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

 1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

 1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo:  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

  1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;



 1.2.2.5 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples, superficial de informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

   
 1.2.2.6  assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 

do  candidato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em  consonância  com  os 
aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, 
e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

 2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 298 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  MARJORI  MENEZES 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de 
forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico,  com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum;

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: as relações 
entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos.  Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 299/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM MARJORIE CELESTE DE 
SOUZA PRATES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.5   no quesito Propriedade vocabular:  o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  300/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM FABRÍCIA MARA DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2 no quesito Argumentação das ideais e informatividade: o 
ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas sem relação 
entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;
 

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: Há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  301/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MAURO  SILVA 
MAGALHÃES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Organização adequada de parágrafos verifica-se que 
há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.2  no  quesito  Propriedade  vocabular  constata-se  que  o  texto 
apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.3  assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso,  em 
consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens IV e V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  302/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANTÔNIO MARCOS 
FERREIRA ARAÚJO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto verifica-se que o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade nota-se que o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 
pois  as  ideias  se  limitam ao  senso-comum,  com um alto  grau  de  previsibilidade  e 
“circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.3  no quesito  propriedade  vocabular  constata-se  que  O 
candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no 
uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as 
notas atribuídas aos itens II, III e IV do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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



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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  303/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ERIC LOESCH DE 
SOUSA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;
 

1.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.3  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.4 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I, II, IV e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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



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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  304/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EDISON  TELES 
SIMÕES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas e ambiguidade. Além disso, os períodos não apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I a V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 305/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GISLENO  DIAS 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema;
 

1.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.4  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 



ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 306/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FLÁVIO FERREIRA 
DE MOURA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema;
 

1.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 



ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 307/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WENDEL  PERTSON 
MENDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao pedido referente à linha 09, não será conhecido por 
não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 
02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;



1.2.2.5  o  texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, apresenta sérios problemas de articulação de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central, excesso de desvios 
que prejudicam o enfoque para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples, 
há  níveis  razoáveis  da  divisão  dos  parágrafos,  informações  de  senso  comum  que  não 
demonstram uma habilidade acima da média; 

1.2.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 02, 
por falta de amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que  estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 308/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM AMILTON DA COSTA 
DIAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  3,  o  adjunto  adverbial  encontra-se  no  final  da 
oração e, por esse motivo, o uso de vírgula não é obrigatório (Abaurre, 2008:572), logo, o 
ponto será revertido;

1.2.2 nas linhas 6 e 7, o candidato alega em suas justificativas 
que foi retirado um ponto por erro pela ausência da vírgula antes e depois de um adjunto 
adverbial. O adjunto adverbial no meio da oração deve vir entre vírgulas. (Ulisses Infante 
2009: 392; Abaurre, 2008: 572; Cegala, 2009: 429), logo, procede o desconto do ponto.

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema Proposto:  o  candidato 
demonstra  saber  selecionar  aspectos  do  tema   proposto  que  contribuem  para  o 
desenvolvimento  de  seu  texto.  Porém,  seu  texto  ainda  é  ingênuo  e  próximo  do  senso 
comum;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias 
no interior do texto;

1.2.3.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;



1.2.3.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos 
itens I a V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
70 (setenta)  para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUM ANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  309 /12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM BRUNO DOS SANTOS 
CRISTIANISMO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 5, o adjunto adverbial “pela televisão”, deve ser 
isolado e, por esse motivo, deve ser acompanhado por vírgula. (Cereja, 2011: 265). Logo, 
procede o desconto do ponto;

1.2.2 na linha 22, a marcação do erro de pontuação foi assinalada 
corretamente,  pois a conjunção “contudo” está posposta.  Deve vir  separada por vírgulas 
(Cegalla, 2008: 429). Dessa forma, há erro de pontuação e, portanto,  o ponto não será 
revertido;

1.2.3 na linha 23, o candidato alega em suas justificativas que foi 
retirado um ponto pela ausência de vírgula entre orações coordenadas sindéticas aditivas 
com mesmo sujeito. (Cegala, 2008:374). Logo, o ponto será revertido;

1.2.4 quanto ao conteúdo: 

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.4.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos,  que permitem 



identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

 1.2.4.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.4.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
65 (sessenta e cinco)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUM ANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 310 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM ANDRÉ PEREIRA 
GARCIA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 10, o pronome relativo usado retomou o seu 
antecedente “canais”. Logo, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos:  há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou  ideias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;



1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 66 (sessenta e seis)  para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 311 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  IRSON  GOMES 
FILHO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

 1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão Ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas. 

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade. 



O texto do candidato demonstra clareza em seu 1º parágrafo 
(introdução) foram bem desenvolvidas ao longo do texto, as ideias foi retomada através 
de  conetivos,  a  conclusão  foi  pertinente  ao  tema  proposto,  contudo,  observam-se 
também um vocabulário simples, erros ortográficos, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema. 

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), as 
notas atribuídas aos itens I,  IV e V serão mantidas,  uma vez que se trata de uma 
avaliação justa e  acrescenta 02 (dois) pontos aos itens II e III do Conteúdo, 
deferindo em parte o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 74 (setenta e quatro)  para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 312/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RAPHAEL  DE 
OLIVEIRA CAITANO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  04  foi  descontado  um  ponto  como  erro  de 
Ortografia. O desconto não procede, pois a letra utilizada pelo candidato é maiúscula. 
(CEGALLA: 52 e 64). Desta forma, não há erro de Ortografia. Portanto, o ponto será 
revertido;

1.2.2  na  linha  19  foi  descontado  um  ponto  como erro  de 
pontuação.  O  desconto  não  procede,  pois  a  vírgula  pode  ser  dispensada  quando  o 
adjunto adverbial for breve. (CEGALLA: 429). Desta forma, não há erro de Pontuação. 
Portanto, o ponto será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão. 

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 



de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas. 
Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 

assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade. 

O  Texto  do  candidato  em suas  linhas  de  01  a  30  embora 
demonstre um desenvolvimento claro do tema, observam-se também um vocabulário 
simples, erros ortográficos, e repetição de palavras, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema e 
parágrafos  com  excesso  de  ideias  apresentam  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central. 

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), as 
notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 65 (sessenta e cinco)  para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  313 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RODRIGO BATISTA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

 1.2.1  na  linha  02  foi  descontado  um ponto  como erro  de 
ortografia. O desconto não procede, pois a letra ”T” utilizada pelo candidato é maiúscula 
em todo o texto. (CEGALLA: 52 e 64). Desta forma, não há erro de Ortografia. Portanto, 
o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

              1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão. 

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas. 

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 



comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade. 

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observa-se  também um  vocabulário  simples,  informações  de  senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema. A linha de raciocínio foi interrompida. O ponto de vista apresentou apenas 
obviedades,  deixando  o  texto  sem  coesão  em  sua  totalidade,  além  de  não  haver 
propriedade e diversificação no uso de recursos. 

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis)  para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 314 /12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  SAMUEL  LOPES 
OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 5, o candidato alega que foi retirado um ponto por 
ausência de vírgula entre sujeito e verbo. Conforme gramática normativa, não se emprega 
vírgula entre o sujeito e o verbo da oração (Cegalla. 2008: 429). Portanto, o ponto será 
revertido;

1.2.2 na  linha 6, a regência do verbo “assistir” exige o uso da 
preposição “a” e que antecede a um vocábulo feminino. (INFANTE, Ulisses: ). Logo, procede 
o desconto do ponto;

1.2.3 na linha 16, a separação do vocábulo “atitude” está correta. 
Logo, o ponto será revertido;

1.2.4 na linha 25, houve penalização pela colocação do ponto final 
ao término da sentença. Conforme gramática normativa, o ponto final é empregado para 
fechar o período (Cegalla, 2008: 431) Logo, o ponto será revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:
 

1.2.6.1 no quesito Argumentação Coerente das ideias: o ponto de 
vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-comum, 
com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.6.2 no quesito Adequação dos uso dos Articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;



1.2.6.3 no quesito Propriedade Vocabular, o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota 
atribuída aos itens II, III e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
68 (sessenta e oito)  para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUM ANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 315 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM BRUNA HELENA DE 
PAIVA SALIM interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 3, a grafia da palavra “referência” está muito 
próxima da preposição “de”. Portanto, não houve erro de grafia e sim aproximação dos 
termos. Logo, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2   no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.3 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I, III e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:



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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 71 (setenta e um)  para 72 (setenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 316/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM STHEFANIE OHANA 
FERREIRA SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  2,  o  vocábulo  “indivíduos”  está  grafado 
corretamente. Logo, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
 desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

 
1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 

informatividade: o  ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito  Organização adequada de parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.4 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 



atribuída aos itens I, II, IV e V  da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 78 (setenta e oito)  para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 317 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WANDERSON DE SOUZA 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 318 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DANIEL HENRIQUE 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  a  palavra  “que”  pode  ser  um  pronome 
(interrogativo ou relativo), um advérbio, uma preposição, uma conjunção (coordenativa 
ou  subordinativa)  ou  uma  partícula  de  realce  ou  expletiva.  A  frase  escrita  pelo 
candidato: “...enquanto que existem outros que corrompem...” foge a regra da norma 
culta da língua portuguesa, desta forma, há erro de morfossintaxe na linha, portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 14, o emprego da vírgula se faz necessário para 
separar orações intercaladas ou de caráter explicativo (Gegalla 2008:428), desta forma, 
a frase “que são transmitidos sem nenhum pudor”, deve vir entre vírgulas, porém o 
candidato não fez o uso da vírgula, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 17, não há erro de pontuação, portanto, serão 
revertidos dois pontos; 

1.2.4 na linha 20, não há erro de pontuação, portanto, será 
revertido um ponto;

1.2.5 quanto ao conteúdo: 

1.2.5.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  constata-se  que  o  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e 
criticidade,  mas  não  apresenta,  de  forma criativa  e  consistente,  um ponto  de  vista 
crítico, com um grau de imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;



1.2.5.2 no quesito Adequação do uso de articuladores nota-se 
que as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.5.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso, 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as 
notas atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 83 (oitenta e três)  para 86 (oitenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 318 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DANIEL HENRIQUE 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  a  palavra  “que”  pode  ser  um  pronome 
(interrogativo ou relativo), um advérbio, uma preposição, uma conjunção (coordenativa 
ou  subordinativa)  ou  uma  partícula  de  realce  ou  expletiva.  A  frase  escrita  pelo 
candidato: “...enquanto que existem outros que corrompem...” foge a regra da norma 
culta da língua portuguesa, desta forma, há erro de morfossintaxe na linha, portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 14, o emprego da vírgula se faz necessário para 
separar orações intercaladas ou de caráter explicativo (Gegalla 2008:428), desta forma, 
a frase “que são transmitidos sem nenhum pudor”, deve vir entre vírgulas, porém o 
candidato não fez o uso da vírgula, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 17, não há erro de pontuação, portanto, serão 
revertidos dois pontos; 

1.2.4 na linha 20, não há erro de pontuação, portanto, será 
revertido um ponto;

1.2.5 quanto ao conteúdo: 

1.2.5.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  constata-se  que  o  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e 
criticidade,  mas  não  apresenta,  de  forma criativa  e  consistente,  um ponto  de  vista 
crítico, com um grau de imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;



1.2.5.2 no quesito Adequação do uso de articuladores nota-se 
que as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.5.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso, 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as 
notas atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 83 (oitenta e três)  para 86 (oitenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  319 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DÊNIS MAICON RAMOS 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  nas  linhas  1,  11,  12,  16  e  18,  não  há  erro  de  pontuação, 
portanto, serão revertidos cinco pontos;

1.2.2  na  linha  19,  não  há  erro  de  pontuação,  portanto,  será 
revertido um ponto; quanto ao erro de ortografia,  foi  verificado que o candidato escreveu a 
palavra “carácter”, que não pertence ao português brasileiro, regra que deve ser seguida, desta 
forma, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 22, há uma marcação de erro ortográfico na palavra 
“carácter”,  porém não  houve  desconto  de  ponto;  quanto  ao  ponto  descontado  referente  ao 
quesito ortografia, nota-se que o candidato colocou um acento agudo sobre a letra “i” da palavra 
“individual”, por isso, o ponto não será revertido. O outro ponto descontado refere-se ao quesito 
pontuação, que foi marcado após a palavra “cidadão”.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 80 
(oitenta)  para 86 (oitenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  320/12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 
13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Forma-
ção de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do 
QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM PABLYO HERSON C. 
M.  ANTUNES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verifi-
cou que:

1.2.1 na linha 23, o candidato ortografou a palavra “jovens” 
com letra maiúscula, a mesma deveria ser escrita com minúscula por estar no meio do 
período, portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto, o desenvolvi-
mento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade 
de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candi-
datos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito Argumentação Coerente das Ideias e Infor-
matividade, o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias 
no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do Uso de Articuladores, as rela-
ções entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar proprie-
dade e diversificação no uso de recursos coesivos;



1.2.2.4 no quesito Organização Adequada de Parágrafos, há ní-
veis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias. Além disso, os períodos não apresentam total equilíbrio entre concisão e comple-
xidade, a exemplo do terceiro parágrafo;

1.2.2.5  no  quesito  Propriedade  Vocabular,  o  candidato  de-
monstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da lín-
gua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;
 

1.2.2.6 o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informa-
ções, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometi-
mento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem 
escreve em organizar idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.2.7 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de Re-
dação do candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância 
com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V do conteúdo, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressu-
postos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inaltera-
da.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 321/12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 
13/02/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Forma-
ção de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do 
QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM JOÃO ALVES DE 
SOUZA NETO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verifi-
cou que:

1.2.1 na linha 2, o candidato deveria ter empregado a vírgula 
para separar o adjunto adverbial “Consequentemente”. Portanto, as alegações não pro-
cedem;

1.2.2 na linha 10, no período analisado o ponto final deveria 
ser substituído pela vírgula para dar continuidade às ideias e a vírgula empregada depois 
da conjunção “pois” retirada. Ainda na linha 10, o candidato não concordou corretamen-
te o sujeito e o predicado. “Drogas são...”. Portanto, as alegações não procedem;

1.2.3  na linha 19, o candidato deveria ter empregado a vírgula 
por se tratar de uma oração de caráter explicativo.  Portanto, as alegações não proce-
dem;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 no quesito Pertinência ao tema Proposto - O desenvol-
vimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candi-
datos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.4.2 no quesito Argumentação Coerente das Ideias e Infor-
matividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias 



se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
idéias no interior do texto;

1.2.4.3  no quesito Adequação do Uso de Articuladores - o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequa-
da e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em 
sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4.4 no quesito Organização Adequada dos Parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.4.5 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou de-
masiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A Comissão Revisora 
mantém a nota atribuída a esses quesitos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressu-
postos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inaltera-
da.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 322/12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍ-
CIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o pro-
cesso seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tec-
nologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANTÔNIO ANASTÁCIO LE-
ANDRO FILHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de re-
dação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 12 e 13, o candidato deveria ter empregado a vírgula 
para separar o adjunto adverbial “infelizmente”. Portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 na linha  24, o candidato deveria ter empregado a vírgula para 
separar o adjunto adverbial. Portanto, as alegações não procedem,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  323/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ALEXANDRE SATURNINO 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha  6, o candidato ortografou a palavra “mídia” com letra 
maiúscula, a mesma deveria ser escrita com minúscula por estar no meio do período, portanto, 
as alegações não procedem;

1.2.2  na  linha  17,  a  palavra  “princípios”  e  o  verbo  “vêm”  foram 
acentuados incorretamente. O ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo, no quesito Pertinência ao tema proposto, o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema. Portanto, as alegações não procedem,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  324/12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 
13/02/2012,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e 
do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GLÁUCIO LEANDRO 
RIBEIRO DE SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha  16, o candidato errou na grafia e acentuação da 
palavra “discussões”, portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 na linha  19, o candidato acentuou a palavra “televisão” 
entre as vogais a e o. O  acento deve ser colocado encima da vogal a,  portanto, as 
alegações não procedem;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade,  o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.3.2 no quesito Adequação do Uso de Articuladores, o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. Portanto, as alegações não procedem.

2 RESOLVE:

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



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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 325/12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 
13/02/2012,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e 
do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  NILSON  JOSÉ 
RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha   8, o candidato empregou a vírgula de maneira 
inadequada,  não se  separa  por  virgula  o  verbo  e  o  adjunto  adverbial,  portanto,  as 
alegações não procedem;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade – o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I, II e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  326/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM OZIAS GOMES DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na  linha 7, em relação à palavra “órgão”,  o candidato 
usou  letra  maiúscula  no  meio  do  período  e  não  usou  o  acento,  portanto  foram 
descontados 2 pontos. Na palavra ”família” houve erro em relação ao acento. Somando-
se então 3 pontos em ortografia, portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 na linha 19, a palavra “índices” houve erro na marcação 
do acento (proparoxítona) e na grafia “índices” e não “indícis” como fez o candidato. 
Portanto, as alegações não procedem;

1.2.3  na linha 22, a palavra “como” deve ser escrita com letra 
minúscula, pois está no meio do período, portanto, as alegações não procedem;

1.2.4  na  linha  24,  a  palavra  “famílias”  apresentou  erro  na 
acentuação, portanto já havia sido penalizada na linha 7. De acordo com o edital, o erro 
ortográfico idêntico será computado apenas uma vez. O ponto será revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  no  quesito  pertinência  ao  tema  proposto,  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;



1.2.5.2  no  quesito  Adequação  do  Uso  de  Articuladores,  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.5.3 o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

1.2.5.4  assim,  após  nova  análise  do  conteúdo  da  Prova  de 
Redação  do  candidato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I e III do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 55 (cinquenta e cinco)  para 56 (cinquenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 327/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WILLIAN  DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.1.2 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.1.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.4 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Portanto, a Comissão 
Revisora indefere o pedido,



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 328 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM SAULO DA SILVA BARROS 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  16,  o  candidato  empregou  aspas  para  destacar  a 
expressão “fantoches humanos”, de acordo com Cegalla, o uso das aspas está correto. Portanto, 
as alegações procedem, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.2 na linha 19, a vírgula deveria ser empregada, pois trata-se de 
uma oração de caráter explicativo. Portanto, as alegações não procedem;

1.2.3 quanto ao conteúdo, no quesito Propriedade Vocabular, o testo 
apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Portanto, as alegações não procedem.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 84 
(oitenta e quatro)  para 85 (oitenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 329 /12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  RICARDO SOUSA  DE 
PAIVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que, 
o candidato  não anexou a bibliografia pesquisada, contrariando o item  9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12.

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 330/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ROBSON  BALDUINO 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto  do  candidato  observa-se  um ponto  de  vista  definido  na 
introdução que foram desenvolvidos nos 2º e 3º parágrafos, sendo as ideias retomadas através 
de conectivos, culminando na apresentação de uma conclusão plausível que também apresenta 
uma sugestão para solução do problema, contudo, observam-se também um vocabulário simples, 
erros ortográficos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da 
média para o desenvolvimento do tema e parágrafos com excesso de ideias.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa  e 
acrescenta dois pontos aos itens II e III do Conteúdo.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 79 
(setenta e nove)  para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  331 /12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 – SD PM ROGÉRIO RODRIGUES 
ALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha do título, o candidato ortografou a palavra “televisão” 
de forma incorreta, pois inseriu a notação léxica (til) que indica a vogal nasal de forma incorreta. 
Há erros idênticos em várias palavras ortografadas pelo candidato, contudo, conforme o item 
5.2.2.2.1 do edital do concurso, o erro ortográfico idêntico será computado apenas uma vez, 
portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 na linha 16, o candidato não anexou a bibliografia pesquisada, 
contrariando o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor idéias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.3.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 



algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.3.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.3.5  no  texto  do  candidato  observa-se  na  introdução  a 
apresentação de um ponto de vista definido vinculado a argumentos que foram desenvolvidos nos 
2º e 3º parágrafos de forma razoável, apesar da ausência de conectivos eficazes para sustentar a 
repetição e progressão do texto. Há níveis razoáveis de divisão dos parágrafos. Observam-se 
vocabulário simples, erros ortográficos, informações de senso comum que não demonstram uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema. A conclusão é uma repetição da 
introdução, embora pertinente à estrutura de uma dissertação, não apresenta uma avaliação final 
do assunto discutido;

1.2.3.6 assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados  no recurso e  em consonância  com os itens 
supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas ao item III, uma vez que se trata de uma avaliação justa e acrescenta dois pontos 
aos itens I, II, IV e V do Conteúdo, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto à linha do título e conteúdo, posto 
que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 16, 
por falta de amparo legal;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 69 
(sessenta e nove)  para 77 (setenta e sete) pontos;

2.4 determinar  ao Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 332/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOÃO PAULO PEREIRA DE 
SÁ  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observa-se também um vocabulário simples,  o ponto de vista desenvolvido apenas 
constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, não apresenta originalidade, 
possui excesso de desvios que prejudicam a unidade do texto e não demonstram uma habilidade 
acima da média para o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com CEGALLA (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 333 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GILBERTO DE ALMEIDA 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão. 

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do  tema,  observa-se  também um vocabulário  simples,  apresentam pormenores excessivos  e 
explicações desnecessárias, o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso comum, não demonstram uma habilidade acima da média para o 
desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 334/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WANDERSON DA SILVA 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema proposto em suas linhas de 01 a 25, observa-se também um vocabulário simples, há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam  totalmente 
equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  o  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata 
obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, não demonstram uma habilidade acima 
da média para o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 335/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WAGNER WASHINGTON 
ALVES LOPES JÚNIOR  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão. 

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do  tema,  observa-se  também  um  vocabulário  simples,  erro  ortográfico,  não  demonstrou 
propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos, o ponto de vista desenvolvido apenas 
constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, não demonstram uma habilidade 
acima da média para o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 336 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EDUARDO  BATISTA 
MOREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6  o  texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfoque 
para  desenvolvimento,  observam-se  também um vocabulário  simples,  informações  de  senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média;



              1.2.7 assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados  no recurso e  em consonância  com os itens 
supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 337 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ANSELMO  FARLEY 
ANTUNES BALIEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estruturado e 
coeso  em  relação  ao  tema  proposto,  excesso  de  desvios  que  prejudicam  o  enfoque  para 
desenvolvimento, observa-se também, erro ortográfico e um vocabulário simples, informações de 
senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média, apresentando desvios e 
incorreções.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com CEGALLA (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 338 /12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a 
Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 
13/02/2012,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e 
do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DIOGO HERINGER 
MOREIRA ROSA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto aos pedidos referentes às linhas 05, 11 e 15, não 
serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia 
pesquisada;

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1   no  quesito  Argumentação  Coerente  das  idéias:  o 
candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma 
criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum;

1.2.1.2 no quesito Adequação dos uso dos Articuladores:   o 
texto  apresenta  pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos;

1.2.1.3  no quesito  Organização Adequada de  Parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.4 no quesito Propriedade Vocabular:  o  texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 



idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto..  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens II ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes às 
linhas 05, 11 e 15 por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 339 /12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WHARLEM  FERREIRA 
MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Adequação dos uso dos Articuladores:  as relações 
entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos;

1.2.1.2 no quesito Organização Adequada de Parágrafos: há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.1.3 no quesito Propriedade Vocabular: o candidato demonstra ter 
bom domínio  da língua,  embora isso não lhe confira  precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens III, 
IV e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 340 /12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MARUM  ALEXANDER 
JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no quesito Adequação do uso de articuladores: as relações 
entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos;

1.2.1.2 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.1.3  no  quesito  Propriedade  vocabular: o  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens III, 
IV e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 341/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ALEX  ALBERT  LANA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 14, o vocábulo “científico” foi grafado pelo candidato 
com acento circunflexo na letra “e”. Esse vocábulo possui acento agudo na letra “i” da sílaba “ti”, 
pois  se trata de palavra proparoxítona (CEREJA, Português : Linguagens: 151).  Portanto, as 
alegações não procedem;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios que prejudicam a unidade do 
texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) pra o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  apresenta 
pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos  lingüísticos,  que  permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação 
explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 



originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  342 /12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ALYSSON DE ALENCAR 
LOPES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no quesito  Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos  linguísticos,  que  permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação 
explícita entre os argumentos desenvolvidos. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens III da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  343 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANDRÉ APARECIDO SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observa-se também um vocabulário simples, erros ortográficos, informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema, 
não apresenta boa estrutura e coesão em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com CEGALLA (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 344 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LUCAS RAFAEL SANTOS 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observa-se também um vocabulário simples, erros ortográficos, informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema, 
não apresenta boa estrutura e coesão em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com CEGALLA (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  345/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM MARCELLA NUNES SOUZA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

Atitude  linguística  da  dissertação  permite  usar  a  linguagem  para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O  texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observa-se também um vocabulário simples, informações de senso comum que não 
demonstram  uma  habilidade  acima  da  média  para  o  desenvolvimento  do  tema,  a  linha  de 
raciocínio foi interrompida perdendo o equilíbrio entre concisão e complexidade, comprometendo 
a clareza na exposição das ideias.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com CEGALLA (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos. 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 346 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao CFS/2012 – SD PM KELLY DAYANE SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observa-se também um vocabulário simples com repetição de palavras, informações de 
senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do 
tema,  há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  poremos  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com CEGALLA (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 347 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EZEQUIEL  JOSÉ 
GUIMARÃES VELOSO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha 05 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
ortografia foi assinalada corretamente, pois a vogal “o” não aparece na palavra. Ortografia (do 
grupo Orthographia, escrita correta) é a parte da Gramática que trata do emprego correto das 
letras e dos sinais gráficos na língua escrita (CEGALLA: 52). Desta forma, há erro de ortografia, 
e, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.



O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observam-se também, um vocabulário simples, informações de senso comum que não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema. 

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com CEGALLA (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 348/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EUJACIO  VASZARY 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observam-se também um vocabulário simples, erros de morfossintaxe e ortográficos 
atrapalhando o entendimento do texto, informações de senso comum que não demonstram uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens I e II serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos.



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  349/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GENYLSON  PEREIRA 
ALVES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum que não 
demonstram  uma  habilidade  acima  da  média  para  o  desenvolvimento  do  tema.  Há  níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 350/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM HÉRCULES SOARES MOTA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 03 e 18 foi descontado um ponto em cada linha. A 
marcação do erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois o edital fala em erro idêntico 
ortográfico e não de pontuação. Os pontos descontados estão corretos e não há que se falar em 
erro idêntico;

1.2.2 quanto à linha 12, o ponto descontado também está correto, o 
candidato colocou “vírgula” antes do “que” obrigatoriamente deveria ter colocado a pontuação 
depois de “realidades” criando assim uma oração adjetiva explicativa e não restritiva. (CEGALLA: 
429). Desta forma, há erro de pontuação, e as alegações não procedem;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 



idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observa-se também um vocabulário simples,  o ponto de vista desenvolvido apenas 
constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, não demonstram uma habilidade 
acima da média para o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens I e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 351 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JEFFERSON  LOPES 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples,  erro  ortográfico  prejudicando  a 
compreensão do texto, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima 
da média para o desenvolvimento do tema e parágrafos com excesso de ideias. O texto não se 
apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 



atribuídas aos itens I, II, III e IV serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 352 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DAYANNE RODRIGUES DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha  Na linha 18 foi descontado um ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois, não cabe o ponto e vírgula utilizados na 
referida linha, pois denota uma pausa mais sensível que a vírgula e emprega-se principalmente: 
para separar orações coordenadas de certa extensão. (CEGALLA: 430). Desta forma, há erro de 
pontuação, e a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.



O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum que não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 353 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DANNILO HIGINO MAIA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema,  observam-se também um vocabulário  simples  e erros ortográficos,  informações  de 
senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do 
tema, os dois últimos parágrafos foram fragmentados cortando o raciocínio lógico da conclusão.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 354 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CARLOS HENRIQUE TIAGO 
LIMA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do  tema,  observam-se  também  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade  acima da média para o desenvolvimento do tema e o último parágrafo apresenta 
excesso de ideias conclusivas.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens I, II, e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos. 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 355 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  BRUNNO  HENRIQUE 
PRATES MELO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 04, foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
morfossintaxe  foi  assinalada  corretamente,  pois  “de  +os”  não  está  destacando  o  núcleo  do 
sujeito.  São  apenas  duas  preposições  usadas  juntas  causando  um  erro  de  morfossintaxe 
(CEGALLA: 268). Desta forma, há erro de morfossintaxe, e a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade.

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.



O  texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum que não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens I, II, III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos. 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 356 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  CB  PM  ALAIR  DE  SOUZA 
MOREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 357/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GILDÉZIO ALVES MOURÃO 
JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 358/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  INGO  HOFFOMAN 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Adequação  do uso de  articuladores  constata-se 
que apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos,  que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver 
uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.1.2 no quesito  Organização adequada de parágrafos verifica-se 
que há uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente 
na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens III e IV do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  359/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  HELDER  DA  SILVA 
RODRIGUES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade constata-se que o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas 
não apresenta,  de forma criativa  e consistente,  um ponto de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;
 

1.2.1.2 no quesito  Organização adequada de parágrafos verifica-se 
que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.3 assim,  considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os itens  supracitados  e  de acordo com Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II e IV do conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 360 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JIMMY  CARTER 
GONÇALVES SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 361/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM MARDONY QUARESMA 
BRAGA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.5 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos. 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 362/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DIEGO FERREIRA ALVES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 363/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM THIAGO NUNES CHAVES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor idéias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar idéias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 364 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM THAYCE KELE DE JESUS 
CAMPOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 365/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD PM JENNIFER GRACIELLE 
MOREIRA QUINTÃO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 366/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JEFFERSON PIRES REIS 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 367 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DIVINO MOREIRA interpôs 
recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, 
sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 368/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012 –  SD PM DAMIANE ALMEIDA E 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 369 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CRISTIANO ROBERTO DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 370 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD PM EVÂNIO PEREIRA  DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 371 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RENATO ARAÚJO GUIDA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  372/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM GLAYDSON DE SOUZA 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 373/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM SAMUEL EMERSON DA 
COSTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1   na linha 1, é perceptível a ausência do acento gráfico agudo 

sobre a letra “a” da palavra “caráter”, escrita na linha pelo candidato, ao contrário das linhas 6 e 
20, em que a palavra “caráter” está corretamente acentuada,  portanto, os pontos não serão 
revertidos; 

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.2.2 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;



1.2.2.5 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os itens  supracitados  e  de acordo com Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I ao IV do Conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  374/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RENATO  WILLIAN 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os itens  supracitados  e  de acordo com Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I ao V do Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 375 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MICHELSON HENRIQUE 
RODRIGUES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha 3, de acordo com a bibliografia o uso da vírgula é 
dispensável, portanto, o ponto será revertido;

1.2.2 na linha 9, não se separa por vírgula as orações coordenadas 
iniciadas pela conjunção “e”, portanto, o ponto será revertido;

1.2.3 na linha 12, a palavra “suprir”  foi  grafada de modo ilegível, 
portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 13, o adjunto adverbial quando breve, pode dispensar 
a vírgula, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.5 na linha 16, deve-se empregar o hífen para separar a conjunção 
“se”  da  palavra  “conclui-se”,  pois  está  dividida  em outra  linha,  portanto,  o  ponto  não  será 
revertido.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 78 
(setenta e oito)  para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  376/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  PAULO  CÉSAR  SILVA 
FELICIANO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 377/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  MARIANA  CARDOSO 
FREITAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos.



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 378 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LUCIANO  MACHADO 
SILVA AMARAL  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos,  



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 379/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GIBSON MARTINS JÚNIOR 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 380  /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ANTÔNIO  XIMENES 
MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 381/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  – SD PM GILBERTO CUNHA DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Organização adequada de parágrafos verifica-se que 
o  texto  apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente 
simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

 1.2.2 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas ao item IV do conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 382/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VITOR LIMA ROBERTO 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 383/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LUVANOR  GODINHO 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos,  



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  384/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  GRACE  PAULA 
MAXIMIANO FERNANDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  385 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CAIO CÉSAR ROMUALDO 
DE  AQUINO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 386 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM ALESSANDRA VALÉRIA 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 387 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RIVAN ALVES PACHECO 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I ao V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 388/12-DRH/CRS

                                     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  BRUNO  ALEXANDRE 
MEIRELLES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Pertinência  ao  tema proposto  verifica-se que o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

 1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade constata-se que o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas 
não apresenta,  de forma criativa  e consistente,  um ponto de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.1.3 no quesito Organização adequada de parágrafos nota-se que 
há níveis  razoáveis de divisão  de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.4 no quesito Propriedade vocabular verifica-se que o candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.1.5 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I, II, IV e V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:



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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 389/12-DRH/CRS

                                     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  MARCELA  LOPES  DE 
ANDRADE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Pertinência  ao  tema proposto  verifica-se que o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

 1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade constata-se que o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas 
não apresenta,  de forma criativa  e consistente,  um ponto de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.1.3 no quesito Organização adequada de parágrafos nota-se que 
há níveis  razoáveis de divisão  de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.4 no quesito Propriedade vocabular verifica-se que o candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.1.5 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I, II, IV e V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:



2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  390/12-DRH/CRS

                                     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM BRUNO CARLOS DA SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  verifica-se  que  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

 1.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade 
constata-se que o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de 
forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico,  com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.3  no  quesito  Propriedade  vocabular  não  foram  descontados 
pontos, o candidato recebeu nota total nesse quesito;

1.2.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I, II e V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  391 /12-DRH/CRS

                                     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao CFS/2012 – SD PM GABRIELA MENDONÇA 
BOAVENTURA DE MATOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Pertinência  ao  tema proposto  verifica-se que o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

 1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade constata-se que o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas 
não apresenta,  de forma criativa  e consistente,  um ponto de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores nota-se que as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se  apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I, II e III do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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



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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 392/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DENISON  FAZZA 
MARQUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Pertinência  ao  tema proposto  verifica-se que o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade constata-se que o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois 
as ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto;

1.2.1.3  no  quesito  Propriedade  vocabular  nota-se  que  o  texto 
apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.1.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens I, II e V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos. 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 393 /12-DRH/CRS

                                     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DANIEL  SUDÁRIO 
BERNARDES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Pertinência  ao  tema proposto  verifica-se que o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

 1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  das  ideias  e  informatividade 
constata-se que o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto;

1.2.1.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I e II do conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 394 /12-DRH/CRS

                                     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM MARCO ANTÔNIO DE 
MORAIS CARDOSO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Adequação do uso de articuladores verifica-se que 
apresenta  pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos  lingüísticos,  que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver 
uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

 1.2.1.2 no quesito Organização adequada de parágrafos constata-se 
que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.1.3  no  quesito  Propriedade  vocabular  nota-se  que  o  texto 
apresenta muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias.  Além disso,  o vocabulário  é muito  limitado e o uso da língua padrão não confere ao 
candidato propriedade e originalidade ao seu texto;

1.2.1.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens III, IV e V do conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  395/12-DRH/CRS

                                     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ADRIANO BERTOLDO DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Propriedade  vocabular  verifica-se  que  o  texto 
apresenta muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias.  Além disso,  o vocabulário  é muito  limitado e o uso da língua padrão não confere ao 
candidato propriedade e originalidade ao seu texto;

 1.2.1.2 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), a nota atribuída 
ao item V do conteúdo será mantida, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 396/12-DRH/CRS

                                     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MAURO  MEDEIROS 
METZKER interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Argumentação coerente de ideias e informatividade 
verifica-se o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam 
ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do 
texto;

 1.2.1.2 no quesito Organização adequada de parágrafos constata-se 
que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens II e IV do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 397/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WESLEY MARK MEDEIROS 
NERES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Pertinência  ao  tema proposto  verifica-se que o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade constata-se que o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois 
as ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto;

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores nota-se que o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos verifica-se 
que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.5 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I, II, III e IV do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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



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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 398/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RODRIGO DOS SANTOS 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Organização adequada de parágrafos verifica-se 
que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;
 

1.2.1.2 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os itens  supracitados  e  de acordo com Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora  mantém a nota  atribuída  ao  item IV  do  conteúdo,  uma vez  que  se  trata  de  uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 399/12-DRH/CRS

                                     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM CARLOS ALESSANDRO 
FERREIRA DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Adequação do uso de articuladores verifica-se que 
o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.2  no  quesito  Propriedade  vocabular  nota-se  que  o  texto 
apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.1.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens III e V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 400/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM JOVENNIU LEITE DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1  a  palavra  texto  provém  do  latim  textum,  que  significa 
“tecido,entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e 
partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a 
coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais como a repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  401/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM LUCIANA OLIVEIRA 
LUNA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 nas linhas 9 e 19, a palavra ideia, por enquanto, pode 
ser grafada com acento e sem acento agudo. Logo, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.2.4 no quesito  Organização adequada de parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 



equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I a V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 75 (setenta e cinco)  para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 402/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM PETER RONAN DA 
CUNHA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 no título, as alegações do candidato procedem, portanto o 
ponto será revertido;

1.2.2 na linha 3, o candidato alega em suas justificativas que foi 
retirado um ponto por erro pela ausência da vírgula antes e depois de: “a este veículo”. 
Realmente não se faz necessário colocar vírgulas, portanto, será revertido um ponto;

1.2.3 na linha 9, o candidato alega em suas justificativas que foi 
retirado um ponto  por erro pela ausência  da vírgula após sujeito enumerado.  Conforme 
(Abaurre, 2008: 571/572) não cabe vírgula entre sujeito e verbo, portanto, será revertido 
um ponto;

1.2.4 na linha 14, o candidato alega em suas justificativas que foi 
descontado um ponto por não usar a vírgula entre complementos nominais. Não procede o 
desconto do ponto, pois, os complementos nominais estão enumerados e interligados pela 
conjunção “e” (Ulisses Infante.  Curso de Gramática Aplicada aos textos: 371).  Portanto, 
será revertido um ponto;

1.2.5  na  linha  24,  a  expressão  “uma  vez  que”,  grafada  pelo 
candidato  na  linha  24  deve  vir  entre  vírgulas,  (Cegalla,  2008:  430).  O ponto  não  será 
revertido.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 



79 (setenta e nove)  para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUM ANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 403 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM PAULO MATHEUS 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 13, o candidato solicitou revisão quanto ao erro 
de pontuação, contudo não há nenhum desconto de ponto por erro de pontuação, o 
ponto não será revertido;
 

1.2.2  na linha 15,  um aposto  explicativo  usado no meio da 
oração (ou do período) há necessidade de marcá-lo com vírgulas ou travessões (Cegalla 
2008:428), como deveria ter ocorrido na linha escrita pelo candidato: “... tem-se os 
programas Reality show, que unem brasileiros de todas a regiões do país na discussão  
sobre quem merece o prêmio”; a vírgula foi marcada no início do aposto, no final não, 
pelo  que  procede  ao  desconto  do  ponto.  Foram  descontados  três  pontos  de  erro 
morfossintático na linha, porém há somente dois, portanto, será revertido um ponto;

1.2.3  na  linha  18,  usa-se  a  vírgula  para  separar  adjuntos 
adverbiais (Cegalla 2008:429); o candidato escreveu na linha “Ela está presente desde 
os primeiros anos de vida, padronizando comportamentos e (...)”, é nítida a colocação 
de  vírgula  após  a  palavra  “vida”,  porém  a  vírgula  não  foi  colocada  antes  da 
palavra”desde”, em que configura erro de pontuação, desta forma, o ponto não será 
revertido; quanto ao erro de morfossintaxe, há o desconto de ponto, porém não há a 
marcação de erro na linha, portanto, será revertido um ponto;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 



uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no quesito  Organização  Adequada  dos  Parágrafos 
verifica-se que há uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre 
concisão e complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.4.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
as notas atribuídas aos itens I e IV do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 60 (sessenta)  para 62 (sessenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 404 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM FREDERICO  GOMES 
DO AMARAL interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 22,  não existem erros de morfossintaxe ou de 
pontuação, portanto, serão revertidos três pontos; 

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto verifica-se que 
o desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de 
senso comum,  sem demonstrar  uma habilidade  acima da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  ideias  e 
informatividade constata-se que o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se 
a  lançar  ideias  soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos  argumentos  à  tese 
central;

1.2.2.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
as notas atribuídas aos itens I e II do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois)  para 65 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  405/12-DRH/CRS

              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DOUGLAS  ALVES  DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao pedido referente à linha 01, não será conhecido por 
não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 
02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.2 no quesito  Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade.  Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da Avaliação de Conteúdo 
permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 01, 
por falta de amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que  estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 406/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  CHRYSTIAN 
RESENDE GONÇALVES  interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.3  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.4 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens II, III, IV e V permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 407/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MATTHAEUS 
PHILIPPE DE OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que o candidato  não anexou a bibliografia pesquisada, contrariando o item 9 
(Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, por isso o 
pedido não será analisado.

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 408/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANTÔNIO VIEIRA 
FRANCISCO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  quanto  aos  pedidos  referentes  às  linha  01  e  06,  não 
serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia 
pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;
 

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4  no  quesito  Organização  adequada de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito  Propriedade vocabular:  o  texto  apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes às 
linhas 01 e 06, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  409/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JANILSON  DOS 
SANTOS PIMENTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 12, o trecho “Tal programa permite” refere-se a 
“programas de educação”. Portanto, o trecho deve concordar com ele, no plural “Tais 
programas permitem”. O ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores- 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;



1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por isso, a nota nesses quesitos 
será mantida.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 410/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM HENRIQUE AFONSO 
DA SILVA FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

 1.2.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade -  o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.4 no quesito  Organização adequada dos parágrafos  -  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular  -  o  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por isso, a nota nesses quesitos 
será mantida.



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 411/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCELO HENRIQUE DE 
RESENDE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  19,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  a 
oração subordinada adjetiva explicativa, portanto, o ponto não será revertido; 

1.2.2 na linha 25, a acentuação da palavra “opções” está incorreta. O 
acento deve ser empregado sobre a vogal “o”. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 26, a acentuação da palavra “atenção” está incorreta. 
O acento deve ser empregado sobre a vogal “a”. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3.4  na  linha  27,  a  acentuação  da  palavra  “formação”  está 
incorreta. O acento deve ser empregado sobre a vogal “a”. A nota será mantida. Ainda na linha 
27, a vírgula deve ser empregada para separar o adjunto adverbial intercalado “decisivamente”. 
Portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 412/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD PM JOAREZ  DA FONSECA 
MELO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial “assim”. O ponto não será revertido;

1.2.2  na  linha  9,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial intercalado. O ponto não será revertido;

1.2.3 nas linhas 13 e 14, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial intercalado. O ponto não será revertido;

1.2.4 nas linhas 21 e 22, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial intercalado. O ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  413/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM LUCIANO PIRES  DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  14,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial “muitas das vezes”, portanto, a nota será mantida,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 414/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JULIANO PACHECO DE 
SALIS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  19,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial intercalado “na maioria das vezes”. O ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 22, a vírgula deve ser empregada antes da conjunção 
“e” quando assumir outro valor que não seja a adição, como o trecho escrito pelo candidato. O 
ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto. A nota será mantida.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 415/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM EDGAR SANTOS DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4 no quesito  Organização adequada dos parágrafos  -  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  Vocabular  -  o  texto  apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua  padrão  para  expressar-se  com propriedade  e  originalidade.  Portanto,  a  nota 
nesses quesitos será mantida.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 416/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VAGNER BRANDÃO NOBRE 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 8 e 9, a vírgula deve ser empregada para separar o 
aposto “que primam pela educação de seus filhos”. A nota será mantida;

1.2.2 na linha 10, a vírgula deve ser empregada antes da conjunção 
“e” quando esta não assumir o valor de adição, como no período desenvolvido pelo candidato. A 
nota será mantida; 

1.2.3  na  linha  16,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial intercalado “de forma crucial”. A nota será mantida;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 no quesito Pertinência ao tema proposto - O desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.4.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade. Por isso, a nota atribuída a esses quesitos será mantida.



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  417/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VALDEMILSON DE BRITO 
NASCIMENTO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na  linha  4,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial intercalado “ em sua maioria”. A nota será mantida;

1.2.2 na linha 14, a vírgula deve ser empregada para separar orações 
adjetivas explicativas. A nota será mantida;

1.2.3  na  linha  20,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar 
conjunções coordenadas. A nota será mantida;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 no quesito Pertinência ao tema proposto – o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto;

1.2.4.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos – há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;



1.2.4.5 no quesito Propriedade Vocabular  - o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Portanto,  a nota nesses quesitos será mantida.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 418/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM VENÂNCIO DA  SILVA 
LIMA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na  linha  8,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial intercalado “ diariamente”. A nota será mantida;

1.2.2 na linha  17,  a  grafia  da  palavra  está  confusa  e  dificultou  a 
compreensão. A nota será mantida;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -Apresenta 
pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos  linguísticos,  que  permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação 
explícita entre os argumentos desenvolvidos. A nota será mantida.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  419/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM RAFAELA PATRÍCIA 
MIRANDA DO CARMO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  1  e  4,  a  candidata  deixou  de  empregar  a 
vírgula para separar o adjunto adverbial intercalado “indubitavelmente” e “diariamente”. 
A nota será mantida;

1.2.2 na linha 11, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações de caráter explicativo. A nota será mantida;

1.2.3 na linha 16, a construção “acessar a vida das pessoas” 
está em sem sentido, sem coerência.  O verbo poderia ser substituído por outro que 
melhor expressasse as ideias da candidata. A nota será mantida;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – a candidata denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.4.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  –  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4.3  no  quesito  Propriedade  Vocabular  – a candidata 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por isso, a nota será 
mantida nesses quesitos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  420/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ROBERTO MARTINS 
SANTIAGO JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 2, não há erro quanto à pontuação e nem em 
outro quesito. Nenhum ponto foi deduzido do candidato na referida linha. A nota será 
mantida;

1.2.2 na linha 16, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações de caráter explicativo. A nota será mantida;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.3.2 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.3.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade. Por isso, a nota nesses quesitos 
será mantida.



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 421/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANTÔNIO ALVES LIMA 
JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 2, a grafia da palavra “acaba” está confusa e dificultou 
o entendimento da Comissão responsável pela correção. O texto deve ser escrito de forma clara e 
com letra legível. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  6,  o  candidato  rasurou  a  palavra  “grandeza”.  Para 
palavra rasurada será descontado ponto em ortografia. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 ainda na linha 6, o candidato usou corretamente a vírgula, pois 
trata-se de uma oração explicativa. Portanto, a alegação procede;

1.2.4  na  linha  7,  o  candidato  acentuou  incorretamente  a  palavra 
“formação”. O acento deve ser colocado na vogal “a” e não entre as vogais “a” e “o”. Portanto, a 
alegação não procede;

1.2.5 na linha 8,  o candidato empregou o pronome demonstrativo 
“isso” sem referencia anterior, deixando as ideias confusas. Portanto, a alegação não procede;

1.2.6 na linha 13, o candidato empregou o pronome demonstrativo 
“disso” sem referencia anterior, deixando as ideias confusas. Portanto, a alegação não procede;

1.2.7 quanto ao conteúdo:

1.2.7.1 no quesito Pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento 
do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios que prejudicam a unidade do 
texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) pra o desenvolvimento do tema;

1.2.7.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade  – o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;



1.2.7.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.7.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 60 
(sessenta)  para 61 (sessenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 422/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DAVID LIQUER GOMES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 9, o candidato empregou corretamente a vírgula para 
separar a conjunção “entretanto”.  Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto 
ao candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto - O desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

 1.2.2.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - O candidato demonstra ter 
bom domínio  da língua,  embora isso não lhe confira  precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:



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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 56 
(cinquenta e seis)  para 57 (cinquenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 423/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ANDRÉ  LUIZ  SILVA 
GRACIANO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha 9, o candidato  empregou corretamente o pronome 
demonstrativo “desse”, uma vez, que faz referência àquilo que já foi mencionado. Portanto, o 
ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no quesito Pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

 1.2.2.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - o candidato demonstra ter 
bom domínio  da língua,  embora isso não lhe confira  precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:



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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 77 
(setenta e sete)  para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  424/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM WASHINGTON CÉSAR 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha  4, não se separa por vírgula o sujeito e o verbo. O 
candidato acertou na construção do período. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.2 na linha 18, o sujeito é composto “drogas e violência” então, o 
verbo deve concordar com ele “esses problemas”. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3  na  linha  20,  o  sujeito  é  composto  “a  ética  e  a  formação 
individual”, então o verbo deve concordar com ele “são fundamentais”. Portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.4 na linha 25, a concordância deve ser feita no plural “ A inserção 
de valores de respeito e éticos estão sempre presentes na mídia (...)”. Portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto;

1.2.5.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.5.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos – há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade,

2 RESOLVE:



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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 66 
(sessenta e seis)  para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 425/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM MARCOS ANTÔNIO DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  3,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  a 
conjunção “entretanto”. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2  na  linha  6,  não  se  separa  por  vírgula  o  verbo  e  o  seu 
complemento. O candidato acertou na construção do período. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.3  na  linha  7,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial intercalado “indubitavelmente”. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4  na  linha  13,  não  se  separa  por  vírgula  o  verbo  e  o  seu 
complemento. O candidato acertou na construção do período. Portanto, o ponto será revertido;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 
(setenta e dois)  para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 426/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WARLEY GONÇALVES DE 
ASSIS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  2,  não  foi  encontrado  nenhum  erro  em  relação  à 
referida linha e nem foi deduzido ponto do candidato. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  4,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial intercalado “principalmente”. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha  21, não se separa por vírgula o sujeito do verbo. O 
candidato escreveu corretamente o período. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.4 na linha 27, a vírgula deve ser empregada antes da conjunção 
“e” quando essa assumir outro valor que não seja a adição. No período escrito pelo candidato, a 
conjunção tem valor de consequência. Portanto, o ponto não será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 66 
(sessenta e seis)  para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 427/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  KARINE  FRANÇA 
MOREIRA LOPES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha  4, a vírgula deve ser empregada antes da conjunção 
“e” quando assumir outro valor que não seja a adição, como o trecho escrito pelo candidato. 
Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2  na  linha  14,  a  vírgula  está  corretamente  empregada  pelo 
candidato. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.3  na  linha  17,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial intercalado. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 23, a vírgula deve ser empregada para separar orações 
subordinadas adverbiais. Portanto, o ponto não será revertido;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 77 
(setenta e sete)  para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 428/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM ANA CLÁUDIA ALVES DE 
JESUS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que, 
o pedido não está em consonância com o  item  9 (Dos Recursos) c/c  o Anexo “D” do Edital 
DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não apresentou fundamentação com argumentação 
lógica e consistente,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 429/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  HERNANE  BATISTA 
QUEIROZ interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 3, a vírgula deve ser empregada para separar orações 
subordinadas adverbiais. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha  6, a vírgula não deve ser empregada para separar o 
nome e o seu complemento. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.3 na linha  7, a vírgula pode ser dispensada,  portanto, o ponto 
será revertido;

1.2.4 na linha 11, a vírgula deve ser empregada para separar orações 
explicativas. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.5 na linha 14, a vírgula deve ser empregada para separar orações 
explicativas. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.6 na linha 17, a vírgula deve ser empregada para separar orações 
explicativas. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.7  na  linha  21,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  a 
conjunção  intercalada “portanto”. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.8 na linha 23, a vírgula deve ser usada para separar o adjunto 
adverbial intercalado “ainda”. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.9 na linha 24, o pronome demonstrativo “essas” foi empregado 
corretamente pelo candidato. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.10  quanto ao conteúdo: 

1.2.10.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 



evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

 1.2.10.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.10.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.10.4 o quesito Organização adequada dos parágrafos – Há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.10.5 o quesito  Propriedade Vocabular - o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 64 
(sessenta e quatro)  para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 430/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 
NETO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que, 
o pedido não está em consonância com o  item  9 (Dos Recursos) c/c  o Anexo “D” do Edital 
DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não apresentou fundamentação com argumentação 
lógica e consistente,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 431/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012  –  SD  PM ISABELLA  DE  SOUZA 
NASSAU interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que, 
o pedido não está em consonância com o  item  9 (Dos Recursos) c/c  o Anexo “D” do Edital 
DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não apresentou fundamentação com argumentação 
lógica e consistente,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 432/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012  –  SD  PM  HELEN  CRISTINE 
FERREIRA SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que, 
o pedido não está em consonância com o  item  9 (Dos Recursos) c/c  o Anexo “D” do Edital 
DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não apresentou fundamentação com argumentação 
lógica e consistente,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 433/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CFS/2012 – SD PM EDUARDO ROBERTO DA 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que, 
o pedido não está em consonância com o  item  9 (Dos Recursos) c/c  o Anexo “D” do Edital 
DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não apresentou fundamentação com argumentação 
lógica e consistente relacionada ao conteúdo e nem anexou bibliografia pesquisada 
quanto ao aspecto gramatical,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 434/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM RENATO PEREIRA  DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha 3, pela nova regra, o hífen não é mais exigido nas 
palavras compostas que têm entre os termos um elemento de ligação (preposição, artigo ou 
pronome), desta forma, não há erro ortográfico, portanto, será revertido um ponto ao candidato;

1.2.2  nas  linhas  11  e  13,  não  há  erro  de  pontuação  nas  linhas, 
portanto, reverte dois pontos à nota final do candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo: 

1.2.3.1 no quesito Adequação do uso de articuladores nota-se que o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;  

1.2.3.2 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os itens  supracitados  e  de acordo com Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém a  nota atribuída ao item III  do conteúdo,  uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 
(setenta e dois)  para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  435/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LEANDRO  DE  SOUZA 
FLORENZANO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 1, não há erro de pontuação, portanto, serão revertidos 
dois pontos ao candidato;

1.2.2 na linha  13,  não há erro de pontuação, portanto, reverte um 
ponto à nota final do candidato;

1.2.3 na linha  19, não há erro de pontuação, portanto, reverte um 
ponto à nota final do candidato;

1.2.4 na linha 23, não há erro de pontuação, portanto, reverte um 
ponto à nota final do candidato;

1.2.5 quanto ao conteúdo: 

1.2.5.1   no quesito Pertinência ao tema proposto verifica-se que O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema;

1.2.5.2 no quesito Organização adequada de parágrafos constata-se 
que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.5.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os itens  supracitados  e  de acordo com Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém a  notas atribuídas aos itens I e IV do conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:



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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 63 
(sessenta e três)  para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           
(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  436/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GUILHERME  EMORY 
FERREIRA AULETTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha  2, não há erro de pontuação,  portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.2 na linha  20,  não há erro de pontuação na linha,  portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.3 na linha  28,  não há erro de ortográfico na linha,  portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.4  quanto ao conteúdo: 

1.2.4.1 no quesito Adequação do uso de articuladores nota-se que 
não há como verificar uma progressão, mesmo que implícita, nem interpretar um sentido global. 
O candidato apresenta um desconhecimento total dos recursos linguísticos coesivos da escrita, 
que permitem identificar muitos momentos de perturbação em seu texto;

1.2.4.2 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os itens  supracitados  e  de acordo com Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora mantém a  nota atribuída ao item III  do conteúdo,  uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 83 
(oitenta e três)  para 86 (oitenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 437/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JULIANO COTA AVELAR 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha  5, não há erro de pontuação,  portanto, o ponto será 
revertido;

1.2.2 na linha 16, há o desconto de dois pontos para um mesmo erro 
de pontuação, portanto, reverte um ponto à nota final do candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo: 

1.2.3.1 no quesito  Pertinência  ao  tema proposto  verifica-se que o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios que prejudicam a 
unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima 
da média (considerando-se o universo dos candidatos) pra o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os itens  supracitados  e  de acordo com Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão 
Revisora  mantém a  nota  atribuída  ao  item I  do  conteúdo,  uma vez  que  se  trata  de  uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 53 
(cinquenta e três)  para 55 (cinquenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 438/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEONARDO APARECIDO 
DA COSTA PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 8, não há erro de morfossintaxe na linha, portanto, a 
alegação procede, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a solicitação está em desacordo com o anexo D do edital, pelo 
que  não  será  conhecido,  visto  que  não  contém fundamentação  com argumentação  lógica  e 
consistente,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 08, posto 
que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente ao conteúdo, 
por falta de amparo legal;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 64 
(sessenta e quatro)  para 65 (sessenta e cinco) pontos;

2.4 determinar  ao Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 439/12-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06,  e  considerando  a  Resolução  nº  4.165,  de 
09/11/2011, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 
de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CFS/2012 – SD PM CLAUBER MATHEUS DE 
OLIVEIRA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) 
c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. Deixou de preencher o tem 3.1 do 
anexo “D”,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 440/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM FERNANDA RODRIGUES G. 
SOUSA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 6, o erro está na construção “de a televisão”. A forma 
adequada seria “da televisão”. A nota será mantida;

1.2.2  na  linha  10,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial “Sob essa perspectiva”. A nota será mantida;

1.2.3 nas linhas 16 a 21, a construção do período ficou ambígua, 
repetindo as ideias. A organização do parágrafo está confusa, sem coerência e coesão. A nota 
será mantida;

1.2.4  na  linha  20,  não  se  separa  por  vírgula  o  verbo  e  o  seu 
complemento (adjunto). A nota será mantida.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 441/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JAQUISTONE 
FERREIRA HORTA XAVIER interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 4, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial “ No decorrer da história”. A nota será mantida;

1.2.2 na linha 6, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial “Com a globalização”. A nota será mantida;

1.2.3 na linha 10, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial  “Hoje, na maioria dos lares,”. A nota será mantida.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 442/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RONIVON TEODORO 
DE LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto aos pedidos referentes às linhas 2, 11, 20, 22 e 
23, esses não serão conhecidos, pois não estão em consonância com os subitens 9.2 e 
9.10 do edital que regula o certame. O candidato não apresentou bibliografia;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.2 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.2.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.4 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Portanto, a Comissão 
Revisora indefere o pedido.

2 RESOLVE:

 2.1 não conhecer dos pedidos referentes às linhas 2, 11, 20, 22 
e 23, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 443/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM ROBSON  RODRIGUES 
GONÇALVES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato não se observa um ponto de vista definido na 
introdução;  há  constatações  óbvias,  repetição  de  palavras,  falta  de  coesão  devido  ao  uso 
inadequado de conectivos  e  de pontuação  (vírgula).  O vocabulário  é bastante  simples  e  não 
confere precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens de Conteúdo 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo 
o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 444 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WANDERSON FALCÃO  DA 
COSTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  períodos  complexos  e  não 
objetivos, uso inadequado de tempos verbais, parágrafos não relacionados e com apresentação 
de ideias fragmentadas, ponto de vista não definido na introdução e por sua vez, a argumentação 
é insuficiente, uso excessivo e inadequado de conectivos.



 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III e IV do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 445/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ALISSON  ALMEIDA 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  ausência  de  conectivos 
pertinentes,  erros ortográficos,  falta  de clareza nas orações devido à pontuação  inadequada, 
períodos fragmentados e argumentação inexpressiva que não possibilita uma conclusão coerente. 
A exploração do tema se dá apenas com uso superficial de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 446/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DIEGO DA SILVA SANTOS 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  contradições,  repetição  de 
palavras, ausência de ponto de vista definido, parágrafos não relacionados e construídos com 
ideias fragmentadas, argumentação inconsistente, uso inadequado de articuladores, falhas essas 
que prejudicam a coesão e a coerência textuais.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 447/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EVERTON  JOSÉ  DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se uso inadequado da pontuação, 
ausência de conectivos eficazes, ideias fragmentadas e parágrafos extensos sem relação com 
uma ideia central, ausência de argumentação direcionada a um ponto de vista definido, ou seja, a 
coesão e a coerência estão ausentes no texto.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 448 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  HUDSON  RONIELLY 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se uso inadequado da pontuação e 
da morfosssintaxe que impossibilitam a clareza das ideias colocadas, pouco uso de conectivos 
para a repetição e progressão das ideias apresentadas, repetição de palavras e muitos erros 
gramaticais. Há desvios do tema proposto, pois o foco foi direcionado a características do meio de 
comunicação (televisão) e não à influência deste na formação do caráter individual.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 449/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM GIVANILDO DE JESUS 
AGUIAR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  muitos  erros  gramaticais, 
repetição de palavras, uso ineficiente de articuladores, pontuação inadequada, ausência de ponto 
de  vista  definido,  argumentação  inconsistente,  parágrafos  com  ideias  fragmentadas  e  não 
relacionadas entre si, falhas essas que prejudicaram a coesão e a coerência textuais.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 450 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM MATEUS COSTA SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se uso inadequado da pontuação e 
de pronomes demonstrativos prejudicando a clareza do texto; parágrafos com excesso de ideias 
que não se relacionam com as dos outros parágrafos; o parágrafo que apresenta a conclusão não 
foi desvinculado de um dos parágrafos que apresenta o desenvolvimento do texto; pouco uso dos 
articuladores, daí, não se observa também a progressão textual, e, por fim, o desenvolvimento 



do texto se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstração 
de habilidade acima da média.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 451/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  PAULO  FRANCISCO 
CAETANO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se uso inadequado da pontuação, 
repetição de palavras, emprego incorreto da conjugação verbal, repetição de palavras, orações 
com  ideias  fragmentadas,  ausência  de  articuladores  entre  as  orações  e  de  ponto  de  vista 
definido,  e  consequentemente,  não  há  argumentos  e  conclusão  eficazes,  e  por  fim,  o 



desenvolvimento do texto se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstração de habilidade acima da média.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 452/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ROBSON DE SOUZA SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se uso inadequado da pontuação, 
frases fragmentadas, circularidades (§ 2º), repetição de palavras (para, mesmo), argumentos 
incoerentes e não fundamentados, sendo que o ponto de vista apresentado na introdução não foi 
explorado  nos  parágrafos  seguintes  de  forma  satisfatória,  pelo  contrário,  há  muitas  ideias 
desconexas nos parágrafos, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no texto.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 453/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WALLYSON DOS SANTOS 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  parágrafos  com  excesso  de 
orações fragmentadas e daí a ausência de articuladores eficazes, uso inadequado da pontuação 
prejudicando  a  clareza  e  a  objetividade,  argumentos  incoerentes  e  não  fundamentados, 
linguagem conotativa, vocabulário demasiado simples, ausência de progressão para se chegar a 
uma conclusão ideal, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no texto.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 454/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WILK  SUED  BERTO 
ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  parágrafos  com  excesso  de 
orações fragmentadas e daí a ausência de articuladores eficazes, uso inadequado da pontuação 
prejudicando  a  clareza  e  a  objetividade,  argumentos  incoerentes  e  não  fundamentados, 
linguagem conotativa, vocabulário demasiado simples, ausência de progressão para se chegar a 
uma conclusão ideal, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no texto.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 455/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM EMÍLIO ANTÔNIO BRAGA 
MATTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se argumentos fracos e incoerentes, 
ausência de articuladores e desenvolvimento superficial do tema. Embora não apresente erros 
gramaticais, inexiste a pontuação adequada para conferir clareza e objetividade e o vocabulário é 
demasiado  simples  e  pouco  informativo.  O  ponto  de  vista  não  foi  argumentado  no 



desenvolvimento e a conclusão, por sua vez, é insuficiente, ou seja, a coesão e a coerência estão 
ausentes no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  456/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD PM FELIPE JOSÉ BONFIM 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são  imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  argumentação  inconsistente, 
ideias fragmentadas, pontuação inadequada, uso incoerente de pronomes demonstrativos, muitos 
erros ortográficos, circularidades, desenvolvimento superficial do tema, ou seja, a coesão e a 
coerência estão ausentes no texto.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 457 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  FÁBIO  EDUARDO  DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto  do  candidato  observam-se  uso  inadequado da pontuação 
que  prejudica  a  clareza  e  a  objetividade,  muitos  erros  gramaticais,  contradições  nas  ideias 
apresentadas,  argumentação  inconsistente,  ausência  de  articuladores  eficazes  e,  em 
conseqüência, conclusão não adequada e pertinente, Um período que encerra desenvolvimento 



do texto se apresenta no mesmo parágrafo da introdução. Essas falhas citadas prejudicam a 
coesão e a coerência do texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 458/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DIONEM RUAS VIEIRA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  argumentação  inconsistente, 
vocabulário simples e tema desenvolvido de forma tangencial. Os períodos apresentam excesso 
de ideias prejudicando a clareza e a objetividade, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes 
no texto.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o 
pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 459/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD PM GILMAR PEREIRA  DA 
SILVA JÚNIOR  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  repetição  de  palavras,  ideias 
desconexas e sem sentido completo, fuga do tema, circularidades, uso inadequado de pronomes 
relativos  prejudicando  a  concisão,  vocabulário  demasiado  simples,  fuga  do  tema  em alguns 
parágrafos, erros de pontuação que prejudicam a clareza, ou seja, a coesão e a coerência estão 
ausentes no texto.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo (I, 
II, IV e V) serão mantidas uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 460/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD PM PAULO CÉSAR LOPES 
DIAS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato observa-se que o tema foi  desenvolvido de 
forma tangencial  e o ponto de vista não está definido na introdução. O segundo parágrafo é 
bastante extenso e apresenta excessos de ideias que não se relacionam entre si, além de tratar 
de  assuntos  que  fogem ao  tema  proposto.  O  vocabulário  é  demasiado  simples  e  há  pouca 
informatividade.  Também se  observa  o  uso  inadequado  ou inexistência  de  articuladores  que 



possam permitir  a repetição e a progressão textuais,  ou seja,  a coesão e a coerência  estão 
ausentes no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, IV e V 
serão  mantidas  do  Conteúdo,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 461/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM MAURÍCIO FERREIRA 
MIRANDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se uso inadequado ou inexistência 
de articuladores que possam permitir a repetição e a progressão textuais, vocabulário demasiado 
simples e tema desenvolvido de forma tangencial. Nos parágrafos, o tópico frasal não é reforçado 
pelos períodos secundários que explicam ou detalham a ideia central,  ou seja, a coesão e a 
coerência estão ausentes no texto.



Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo 
o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 462/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ NAILSON ALVES 
COSTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma seqüência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se uso inadequado ou inexistência 
de articuladores que possam permitir a repetição e a progressão textuais. Emprego de pontuação 
inadequada,  repetição  de  palavras  e  ideias  (circularidade).  Os  períodos  apresentam  ideias 
desconexas  e  incompletas  prejudicando  a  clareza  e  a  objetividade,  sendo  que  a  conclusão 



também não  encerra  o  texto  de  forma  satisfatória,  ou  seja,  a  coesão  e  a  coerência  estão 
ausentes no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do Conteúdo 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo 
o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 463/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ADMILSON  JOSÉ 
FERNANDES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na correção gramatical, o candidato  não anexou a bibliografia 
pesquisada, contrariando o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, 
de 13Fev12;

1.2.2 no quesito Pertinência ao tema proposto – o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.3 no quesito argumentação coerente das ideias e informatividade 
- o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa 
e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A progressão de 
idéias pouco foge ao comum;

1.2.4  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.5 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.6 no quesito Propriedade Vocabular - o candidato demonstra ter 
bom domínio  da língua,  embora isso não lhe confira  precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade,



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes ao conteúdo, 
posto que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à correção 
gramatical, por falta de amparo legal;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 464 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANDRÉ GOULART DA 
CRUZ  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  quanto  ao  pedido  referente  à  linha  08,  não  será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;
 

1.2.2.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
08, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 465/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ALLISSON  KALEB 
PINHEIRO DE MELO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 5, a palavra “cotidianamente” não está de acordo com 
as ideias apresentadas no período. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 no quesito Pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;
 

1.2.2 no quesito argumentação coerente das ideias e informatividade 
- o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes ao conteúdo, 
posto que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à correção 
gramatical, por falta de amparo legal;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.



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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  466 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CARLOS HENRIQUE PIRES 
ALVES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 15, o candidato alega ter perdido ponto em ortografia 
na palavra “formação.” No entanto, não há esta palavra na referida linha.  No entanto, na linha 
17,  a  palavra  “formação”  recebeu  o  acento  entre  as  vogais  “a”  e  “o”.  O  mesmo,  deve  ser 
empregado sobre a vogal “a”. A alegação não procede;

1.2.2 na linha 17, o candidato alega ter perdido ponto por não ter 
empregado a vírgula. No entanto, não há marcação de erro nesse quesito na referida linha. No 
entanto,  na  linha  19,  usa-se  a  vírgula  para  separar  as  orações  subordinadas  adverbiais.  A 
alegação não procede;

1.2.3 na linha 20, o candidato alega ter perdido ponto por empregar a 
vírgula para separar o advérbio “também”. No entanto, não há marcação de erro nesse quesito 
na referida linha. No entanto, na linha 22, usa-se a vírgula para separar as orações subordinadas 
adverbiais. A alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto – o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;
 

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  – o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;



1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.2.5 no quesito  Propriedade vocabular  -  o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 467/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  CRISTIANO  DIEGO 
SANTOS DA FONSECA  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  6,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial “sem dúvida”. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 7, a vírgula deve ser empregada depois da conjunção 
“contudo”. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 12, a vírgula deve ser empregada depois da conjunção 
“contudo”. Portanto, a alegação não procede.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 468/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM EDIVALDO SOARES SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 18, a palavra “Fantástico” deve ser grafada com letra 
maiúscula por se tratar de um nome de programa televisivo. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto – o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  – O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.2.5 no quesito  Propriedade vocabular  -  o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade,



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 469/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DÊNER  MAIA  ROCHA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  no 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

1.2.1.2 no quesito Adequação do uso de articuladores – as relações 
entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos;

1.2.1.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos – há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.1.4 no quesito  Propriedade vocabular  -  o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 470/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  CB  PM  ELISMAR 
APARECIDO RAMOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do título, as alegações do candidato procedem, 
portanto o ponto será revertido;

1.2.1  na linha 7, o verbo “dar” é transitivo direto e não precisa 
de preposição. Portanto, a crase está incorreta na referida frase. “(...) deve ser dada as 
crianças, (...)”. As alegações não procedem;

1.2.2 na linha 19, a construção “(...) cometem o erro de deixar 
as crianças (....)” está em desacordo com as normas gramaticais. A preposição de deve 
ser substituída por em. As alegações não procedem;

1.2.3 na linha 22, o erro está na construção do período. As 
ideias estão ambíguas, repete-se a mesma coisa por todo o parágrafo. Não apresenta 
ideias novas. As alegações não procedem,

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema, evidencia ingenuidade e  proximidade ao senso comum, sem mostrar uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  de  ideias  e 
informatividade - o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 



apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.4.3 no quesito Adequação do uso de articuladores – o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos –há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.4.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis)  para 77 (setenta e 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 471/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ELTON DIAS DA SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1   na linha  23, o candidato usou a vírgula antes da conjunção 
“entretanto”,  a mesma deve ser empregada depois  da referida  conjunção.  As alegações não 
procedem;

1.2.2 na linha 25, a vírgula deve ser usada para separar o adjunto 
adverbial “consequentemente”. As alegações não procedem;

1.2.3  na  linha  29,  o  candidato  grafou  a  palavra  “influenciado”  de 
maneira incorreta.  A referida palavra não possui acento. As alegações não procedem,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 472/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ELVIO  SALES  P.  DE 
ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha 12, o verbo “incitar” é transitivo direto e não exige a 
preposição.  Portanto,  a  crase  não  deve  ser  empregada.  “(...)  incitam  a  violência  (...)”.  As 
alegações não procedem;

1.2.2 na linha 19, a vírgula deve ser usada para separar o adjunto 
adverbial “Sendo assim”. As alegações não procedem;

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 473/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RANGEL  RODRIGUES 
GARCIA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;
 1.2.2 no quesito argumentação coerente das ideias e informatividade 
- o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  Vocabular  -  o  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 474/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  RAQUEL  DE  FÁTIMA 
JOSEFO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;
 1.2.2 no quesito argumentação coerente das ideias e informatividade 
- o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.5 no quesito Propriedade vocabular - o candidato demonstra ter 
bom domínio  da língua,  embora isso não lhe confira  precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  475/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DEIVD CRISTOVÃO 
RIBEIRO DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  quanto  ao  pedido  referente  à  linha  06,  não  será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a bibliografia 
pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.3 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:



2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
06, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  476/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JONAS MARIANO DE 
SÁ SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 3, o candidato usou a vírgula para separar a 
oração subordinada adjetiva restritiva. A mesma, não deve vir separada por vírgula. A 
alegação não procede;

1.2.2 na linha  19, não se usa a vírgula para separar orações 
coordenadas  iniciadas  pela  conjunção  “e”,  como  fez  o  candidato.  A  alegação  não 
procede;

1.2.3 na linha  20, não se separa o complemento e o verbo, 
nem as coordenadas iniciadas pela conjunção “e”, como fez o candidato. A alegação não 
procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

 1.2.4.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.4.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 



não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.4.5  no  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 477/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANDERSON DE CARVALHO 
ROSSI  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao pedido referente à linha 02, não será conhecido por 
não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 
02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto – o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2   no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de idéias pouco foge ao comum,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 02, 
por falta de amparo legal;

2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo,  posto  que  estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 478 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao CFS/2012 – SD PM JOSIANE FÁTIMA DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  no quesito Pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;
 

1.2.2  no quesito argumentação coerente das ideias e informatividade 
- o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 479/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM TEÓFILO TAVARES 
DUCARMO CONDÉ interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1   no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;
 

1.2.2   no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4 no quesito  Organização adequada dos parágrafos  -  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  Vocabular  -  o  texto  apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade,



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.
   

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  480/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MÁRIO  LÚCIO 
GONÇALVES JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  no quesito Pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;
 1.2.2  no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.3  no  quesito  Propriedade  Vocabular  -  o  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 481 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM JAQUELINE SARAH PIRES 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  no quesito Pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;
 1.2.2  no quesito argumentação coerente das ideias e informatividade 
- o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  Vocabular  -  o  texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:

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

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



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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 482 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM GLAUCO JOSÉ  PAIVA 
MACHADO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;

1.2.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 483/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RONNIE MACEDO SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto 
claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  para  o 



desenvolvimento de tema. Observam-se uso inadequado da pontuação em alguns períodos que 
prejudica a interpretação e o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade. Há níveis razoáveis de 
divisão de parágrafos, porém constata-se desvio do tema no quinto parágrafo;

1.2.7 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens II e III do Conteúdo serão mantidas, e acrescenta dois pontos à nota do conteúdo, itens 
I, IV e V , uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 66 
(sessenta e seis)  para 72 (setenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 484/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD PM RENAN REIS ARAÚJO 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato,  embora demonstre um ponto de vista 
definido  logo  na  introdução,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum  no 
desenvolvimento,  sem mostrar  uma originalidade  de  enfoque  e/ou  uma habilidade  acima da 



média.  Apesar  de  alguma  pontuação  inadequada  que  prejudica  a  clareza,  observam-se  a 
presença de articuladores que permitiram a progressão de ideias, embora comuns, culminando 
em uma conclusão satisfatória. Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos 
não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade. O candidato mostra ter 
bom domínio  da língua,  embora isso não lhe confira  precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade.

1.2.7 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I e II do Conteúdo serão mantidas, e acrescenta dois pontos à nota do conteúdo, itens 
III ao V , uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 73 
(setenta e três)  para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 485/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LEONARDO  ERIC 
TAMIARANA DIAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6  no  texto  do  candidato  observam-se  contradições  entre  o 
primeiro e o segundo parágrafo, uso inadequado de pronomes demonstrativos e da pontuação, 
excesso de conectivos que prejudicam a progressão textual. Há um ponto de vista definido na 



introdução  que  foi  desenvolvido  nos  parágrafos  seguintes  culminando  em  uma  conclusão 
razoável, apesar do excesso de ideias em alguns parágrafos e de uma linguagem não muito clara 
e objetiva;

1.2.7 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens I, III e IV do Conteúdo serão mantidas, e acrescenta dois pontos à nota do conteúdo, 
item II, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 79 
(setenta e nove)  para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 486/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RENILSON  MARQUES 
SILVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6  no  texto  do  candidato  observam-se  orações  com  ideias 
fragmentadas,  ausência  de  articuladores  entre  as  orações  e  de  ponto  de  vista  definido,  e 
consequentemente, não há argumentos e conclusão eficazes, e por fim, o desenvolvimento do 



texto se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstração de 
habilidade acima da média. O vocabulário, apesar de muitos simples, apresenta poucos erros 
gramaticais;

1.2.7 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos  itens  I,  II,  III  e  IV  do  Conteúdo  serão  mantidas,  e  acrescenta  dois  pontos  à  nota  do 
conteúdo, item V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 66 
(sessenta e seis)  para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 487/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DEIVID  EMERICK 
MOREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha do título, as ideias estão em desacordo com as normas 
gramaticais. A palavra “substituível” poderia ser trocada por “substitutivo”. “o caráter substitutivo 
do indivíduo” seria mais adequado. Quanto ao ponto final, as alegações do candidato procedem. 
A nota será mantida em morfossintaxe e revertida em pontuação;

1.2.2  na  linha  9,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial “ Nos dias atuais”. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 10, o verbo “amoldando” é transitivo direto e não exige 
preposição.  A  forma correta  é  “(...)  está  se  amoldando  em/nas  cenas  que  assistimos  (...)”. 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 nas linhas  18 ,19,  20 e 21 a construção do parágrafo ficou 
confusa. Pois as ideias estão ambíguas e desarticuladas, devendo ser retirado apenas um ponto 
pelos erros. Serão revertidos três pontos;
 

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto – o desenvolvimento 
da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade– o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de 
forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico,  com um grau de imprevisibilidade. A 
progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 



sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos – há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - o candidato demonstra ter 
bom domínio  da língua,  embora isso não lhe confira  precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. A Comissão mantém a nota nesses quesitos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 79 
(setenta e nove)  para 83 (oitenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 488/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RONAN VIEIRA RASPANTE 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 5, a palavra “televisão” foi acentuada incorretamente. 
O acento deve ser empregado sobre a vogal “a”. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na  linha  8,  a  vírgula  pode  ser  empregada  para  separar 
conjunções  intercaladas,  como  fez  o  candidato.  Portanto,  a  alegação  procede,  devendo  ser 
revertido um ponto ao candidato;

1.2.3 na linha 9, a vírgula deve ser empregada para separar termos 
explicativos. Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 19, a palavra “opinião” foi acentuada incorretamente. O 
acento deve ser empregado sobre a vogal “a”. Portanto, a alegação não procede,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 87 
(oitenta e sete)  para 88 (oitenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 489 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEANDRO PEREIRA 
MIRANDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.



 O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam problemas de articulação de conteúdo, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 490 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LUCAS SOUZA SILVA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.



O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento,  observam-se  também  um  vocabulário  simples, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas  atribuídas  aos  itens  I  a  V  serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 491  /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEANDRO DE FARIA 
ALMEIDA MOREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.



O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também repetição  de  palavras,  há  níveis  razoáveis  de 
divisão de parágrafos, apresentam problemas de articulação de conteúdo, informações 
de  senso  comum  que  não  demonstram  uma  habilidade  acima  da  média  para  o 
desenvolvimento do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III e IV serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 492/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEANDRO GOMES 
LEAL  interpôs recurso  administrativo  por  não concordar  com sua nota  da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.



 O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples, há níveis razoáveis da de 
divisão  de  parágrafos,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, IV e V serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 493 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LUIS ALBERTO DE 
BRITO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.



 O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento,  observam-se  também  um  vocabulário  simples, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 494 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MARCELO 
GONÇALVES  FERREIRA  VIEIRA  TELLES  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.



O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam problemas de morfossintaxe e articulação de conteúdo, há níveis razoáveis 
de  divisão  de  parágrafos,  informações  de  senso  comum que  não  demonstram uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 495 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MÁRCIO DANILO 
GOMES DE AZEVEDO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, repetição de palavras, há 
níveis  razoáveis  de divisão de parágrafos,  não há diversificação  no uso de recursos 
coesivos,  apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo,  informações  de  senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 496 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCOS DA CRUZ 
SOUZA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário  simples,  repetição de palavras  e 
erros ortográficos, há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, não há diversificação no 
uso  de  recursos  coesivos,  apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para 
o desenvolvimento do tema.

 
Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 

consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III e IV serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 497   /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCUS VINÍCIUS 
LISBOA CORREA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

 O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam problemas de articulação de conteúdo, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens II, III, IV e V serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 498 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MICHELL HENRIQUE 
FELICIANO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples, erros de morfossintaxe, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para 
o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com CEGALLA  (2008:637),  as  notas  atribuídas  aos  itens  I  e  IV  serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 499 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JORDÃO MAXWELL 
OLIVEIRA MOURA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O  texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e 
repetição  de  palavras,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média.
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II e IV serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  500/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM JOSÉ RODRIGUES 
FRUTUOSO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
erros de morfossintaxe atrapalhando o entendimento do texto, informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III e IV serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 501 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JOSÉ  NEWTON 
HONÓRIO DO NASCIMENTO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

 O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo,  os  parágrafos  não  apresentam 
unidade, coerência não há o encadeamento adequado. Informações de senso comum 
que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens II, III, IV e V serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 502 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JÚLIO CÉSAR LEMES 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

 O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam problemas de articulação no conteúdo, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 503  /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JÚLIO  CÉSAR 
TORRES DE ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e 
repetição  de  palavras,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III, IV e V serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 504 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM KARINE MAGALHÃES 
MARQUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O texto da candidata, embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras em 
excesso  e  explicações  desnecessárias,  apresentam  problemas  de  articulação  no 
conteúdo, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da 
média para o desenvolvimento do tema.

 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens II, IV e V serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido da candidata.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  505 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JEFFERSON RAMON 
DE PINHO  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples não apresentando bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para 
o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II III, e V serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  506/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  – CB PM EDERVÂNIO LUCIANO 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observa-se  também  um  vocabulário  simples,  erros  ortográficos,  apresentam 
problemas de articulação de conteúdo, informações de senso comum que não demonstram uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;



              1.2.7  assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  507 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM EDIMAR NETO SOARES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6   o  texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfoque 
para  desenvolvimento,  observam-se  também um vocabulário  simples,  informações  de  senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, II, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 508/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM EDMILSON SOARES DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e  repetição  de  palavras, 
apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo,  informações  de  senso  comum  que  não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, II, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 509  /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EDUARDO  ALVES  DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também repetição de palavras, apresentam problemas de articulação 
de conteúdo, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média 
para o desenvolvimento do tema;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 510/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EDUARDO  BARBOSA 
SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e  repetição  de  palavras, 
apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo,  informações  de  senso  comum  que  não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, II, III e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 511/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EMY  ROCHA  DE 
ASSUNÇÃO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples,  apresentam  problemas  de 
articulação  de conteúdo,  informações de senso comum que não demonstram uma habilidade 
acima da média para o desenvolvimento do tema;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens II, III e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  512/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM EMERSON INÁCIO ROCHA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, não há 
precisão no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade, informações 



de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema;

              1.2.7  assim,  considerando-se os aspectos citados no recurso em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 513/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  FABIANNE  DA  SILVA 
SOUTO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso de 
recursos  coesivos,  apresentam  erros  ortográficos,  informações  de  senso  comum  que  não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.



              1.2.7  assim,  considerando-se os aspectos citados no recurso em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens II e III, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 514/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD PM FÁBIO HENRIQUE DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também um vocabulário  simples  e  repetição  de  palavras,  não 
apresenta  diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos,  há  níveis  razoáveis  da  divisão  de 



parágrafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média 
para o desenvolvimento do tema;

              1.2.7  assim,  considerando-se os aspectos citados no recurso em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens II e III, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 515/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FELIPE DE PAULA SOARES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e  repetição  de  palavras, 
informações  de senso  comum que  não demonstram uma habilidade  acima da média  para  o 
desenvolvimento do tema;



              1.2.7  assim,  considerando-se os aspectos citados no recurso em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, II, III, e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 516 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GEOVANE EPIFANIO DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6  o  texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfoque 
para  desenvolvimento,  observam-se  também  um  vocabulário  simples,  repetição  de 
palavras,informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média,



              1.2.7  assim,  considerando-se os aspectos citados no recurso em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspecto,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 517/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  GISLANE  ANDRÉIA 
AFONSO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também um vocabulário  simples  e  repetição  de  palavras,  não 
demonstra  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  articuladores  coesivos,  apresentam  níveis 



razoáveis na divisão de parágrafos, informações de senso comum que não demonstram uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

              1.2.7  assim,   considerando-se os aspectos citados no recurso em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  518/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GUSTAVO FERREIRA DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e  repetição  de  palavras, 
apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo,  informações  de  senso  comum  que  não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 519/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM HENRIQUE FELICIANO DE 
CARVALHO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e  repetição  de  palavras, 
apresentam  problemas  de  articulação  no  conteúdo,  informações  de  senso  comum  que  não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 520/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  HUMBERTO  ALVES 
SANTANA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6  o  texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfoque 
para  desenvolvimento,  observam-se  também um vocabulário  simples,  informações  de  senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  521/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  IRINEU  FERNANDES 
NUNES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6  o  texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfoque 
para  desenvolvimento,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e  erros  ortográficos, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens II, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  522 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao CFS/2012 – SD PM JAQUELINE ANGÉLICA 
DAMASCENO PINTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e  repetição  de  palavras, 
apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo,  informações  de  senso  comum  que  não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens II, III e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  523/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JADERSON HILÁRIO DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e  repetição  de  palavras, 
apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo,  informações  de  senso  comum  que  não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;



              1.2.7  assim,   considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), esta Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I,  II,  IV e V, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 524/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JARBAS  CORREIA 
SARDANHA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, repetição de palavras, informações 
de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema;



              1.2.7   assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 525 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JOÃO  ALEXANDRE 
BARBOSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, as relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes, não demonstra 
propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;



              1.2.7   assim,  considerando-se os aspectos citados no recurso em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém a nota atribuída no item 
III, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 526 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM MARIA JOSÉ NUNES 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples, erros de morfossintaxe e 
ortografia, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da 
média para o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens II, III, IV e V serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido da candidata.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  527/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM MARIANA VALÉRIA 
BAÊTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

 O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam problemas de articulação de conteúdo, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 
indeferindo o pedido da candidata.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 528/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  LUCILÉIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples, repetição de palavras, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para 
o desenvolvimento do tema.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com CEGALLA (2008:637),  as  notas  atribuídas  aos itens III  e IV serão 
mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os  aspectos, 
indeferindo o pedido da candidata.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 529/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GIOVANNI  MARKUS 
BARROSO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, linguagem 



clara e objetiva, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da 
média para o desenvolvimento do tema;

1.2.7 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), esta Comissão 
Revisora  mantém as  notas  atribuídas  aos  itens  II,  III  e  IV,  uma vez  que  se  trata  de  uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, e acrescenta dois pontos à nota atribuída ao item V 
(propriedade vocabular).

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 92 
(noventa e dois)  para 94 (noventa e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 530/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LUCAS BATISTELLE 
GREGÓRIO DINIZ interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.3  a  atitude  linguística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.4 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.6  o  texto  do  candidato  embora  demonstre  um 
desenvolvimento claro do tema, observam-se também um vocabulário simples,observa-
se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, linguagem clara e objetiva. Os 
articuladores não estão bem estruturados e coesos;

1.2.7 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
em consonância com CEGALLA (2008:637), a nota atribuída ao item III será mantida, 
uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, e acrescenta dois 
pontos à nota atribuída ao item II deferindo parcialmente o pedido.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 90 (noventa)  para 92 (noventa e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 531 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RONAN  HENRIQUE 
NAVES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

1.2.3 a atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

1.2.4  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento 
algum da progressão e articulações  textuais.  Observa-se a capacidade  de quem escreve em 
organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário 
adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

1.2.5  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.6 o texto do candidato não se observa um ponto de vista definido 
na introdução; os parágrafos não apresentam os argumentos que deveriam sustentar a tese; não 
há conectivos que interligam de forma eficiente as ideias contidas nos parágrafos, que, por sua 



vez, não se mostram encadeados, ou seja, os parágrafos não apresentam unidade, coerência, 
clareza e concisão adequadas. O vocabulário é bastante simples e não confere precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. O desenvolvimento da redação 
se  dá  apenas  com  uso  superficial  de  informações  de  senso  comum,  sem  demonstrar  uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

1.2.7  assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas 
atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12  de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 532/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM AELSON FERREIRA DE 
ARAÚJO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas  linhas 1 e 3, há duas marcações para um mesmo erro, 
portanto, reverte-se um ponto à nota final. 

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Pertinência  ao tema proposto  contata-se que o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade verifica-se que o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois 
as ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto;

 1.2.1.3 assim, após nova análise do conteúdo da Prova de Redação 
do  candidato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em  consonância  com  os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as 
notas atribuídas aos itens I e II do conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 80 
(oitenta)  para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 533 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD PM ALDEIR DOS SANTOS 
GONÇALVES JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha título, as alegações do candidato procedem, portanto, o 
ponto será revertido.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 74 (setenta e 
quatro)  para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 534/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 –  SD PM PEDRO THOMAS 
BASTOS LOPES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  1  e  2,  o  candidato  deixou  de  empregar  a 
vírgula para separar o adjunto adverbial intercalado “ cada vez mais cedo”. A nota será 
mantida;

1.2.2 na linha 9, o candidato deixou de empregar a vírgula para 
separar o adjunto adverbial intercalado “ às vezes”. A nota será mantida;

1.2.3 na linha 16, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações adjetivas explicativas. A nota será mantida;

1.2.4 na linha 21, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações explicativas. A nota será mantida;

1.2.5 na linha 23, o verbo “assistem” não deve ser acentuado, 
porém  o  candidato  já  foi  penalizado  pelo  mesmo  erro  na  linha  08.  O  ponto  será 
revertido.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 61 (sessenta e um)  para 62 (sessenta e dois) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 535/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RAFAEL ZUNZARREN 
LIMA  interpôs recurso administrativo  por  não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 4, o candidato deixou de empregar a vírgula para 
separar o adjunto adverbial intercalado “ sobremaneira”. A nota será mantida;

1.2.2  na  linha  10,  o  erro  é  de  morfossintaxe  e  não  de 
pontuação. A ideia está ambígua  “Se o programa é televisivo, logo passa na televisão.” 
A nota será mantida;

1.2.3  na  linha  12,  16  e  27,  as  palavras  “influenciam”, 
“influenciar” e “influenciando” estão grafadas incorretamente pelo candidato. Porém, o 
erro ortográfico é o mesmo e será descontado apenas uma vez. Serão revertidos dois 
pontos;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 no quesito Adequação do uso de articuladores –– As 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  A nota  nesses  quesitos  será 
mantida.

2 RESOLVE:



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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 71 (setenta e um)  para 73 (setenta e três) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  536/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WESLEY  JOSÉ 
RAMOS RIBEIRO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  uso  excessivo  e 
inadequado  de  conectivos,  ponto  de  vista  não  definido,  argumentação  insuficiente, 
excesso de palavras desnecessárias que afetam a clareza e a objetividade do texto, 
muitos erros gramaticais, vocabulário demasiado simples, tema desenvolvido de forma 
tangencial  com  uso  superficial  de  informações  de  senso  comum,  sem  demonstrar 
habilidade acima da média, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  537/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JUDSON PEREIRA 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  pontuação  inadequada, 
períodos incompletos, ausência de articuladores pertinentes, contradições e argumentos 
não  coerentes,  períodos  desfragmentados,  vocabulário  demasiado  simples,  tema 
desenvolvido de forma tangencial, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no 
texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  538/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JEFERSON NOBRE 
MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  ausência  de  conectivos 
eficazes para estabelecer relações entre as orações, uso inadequado da pontuação e de 
vocabulário,  como por  exemplo,  a palavra  “talvez”  sendo que a  tipologia  textual  se 
caracteriza  pelo  posicionamento  do  redator  e  convencimento  do  leitor  sobre  os 
argumentos apresentados, emprego inadequado de pronomes demonstrativos, ou seja, 
a coesão e a coerência estão falhas no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III 
e V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  539/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  FRANCISCO 
MANOEL SANTIAGO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

E em relação aos itens II, III e V, o texto do candidato não 
apresenta articuladores eficazes para estabelecer a repetição e a progressão textuais, há 
erros gramaticais e vocabulário demasiado simples, inclusive com repetição de palavras 
que tornam o texto prolixo e, ainda, não traz novidades ao leitor e a argumentação em 
relação ao ponto de vista apresentado é insuficiente.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens II, III e 
V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  540/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  FERNANDO 
HENRIQUE DE SOUSA ALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  7  e  18,  as  expressões  “através  de  sua 
programação” e “ através de mensagens subliminares” estão deslocadas e quebram uma 
seqüência  sintática,  daí  o  emprego  de  vírgulas  para  separá-los  conforme  SACCONI 
(2009, p.388), portanto, os pontos não serão revertidos;

1.2.2 na linha 16, o acento gráfico inserido na última sílaba da 
palavra “preocupação” se assemelha a um acendo gráfico que indica uma vogal aberta 
(acento agudo) quando deveria ser inserido o sinal gráfico que indica a nasalização da 
vogal (o til) - CEGALLA (2008, p.80), portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  541/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ADALBERTO NEVES 
CARACINI interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  pontuação  inadequada 
prejudicando a clareza e a objetividade, conectivos e regência nominal  inadequados, 
pouca informatividade, conclusão insuficiente e não relacionada às ideias apresentadas, 
linguagem rebuscada e redundante, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no 
texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens  do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  542/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM HAILTON ROSA DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em  relação  aos  itens  I,  II  e  III,  o  texto  do  candidato  se 
apresenta prolixo (ideias e palavras repetitivas), com informações que pouco foge ao 
comum, ausência de articuladores que garantam a repetição e a progressão textuais e 
argumentação insuficiente.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II e 
III do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  543/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCELO RIBEIRO 
DA SILVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  pontuação  inadequada 
prejudicando a  clareza e a  objetividade,  uso  excessivo  e  inadequado de conectivos, 
informações  comuns,  ideias  fragmentadas,  progressão  confusa,  culminando  no 
preciosismo e na obscuridade, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  544/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARLON REZENDE 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação aos itens I e II,  o texto do candidato apresenta 
ideias que se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o 
ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata  obviedades.  Os  argumentos  são 
insuficientes, pois o desenvolvimento do tema evidencia ingenuidade e proximidade ao 
senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I e III 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 545/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM KELLY FRANCIELLE 
B. SANTOS LEITE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  nas  linhas  1  e  22,  as  alegações  da  candidata  foram 
justificadas através da bibliografia pesquisada, portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  períodos  com  ideias 
fragmentadas,  uso  inadequado  de  conectivos  e  de  pontuação,tornando  o  texto 
fragmentado e obscuro, parágrafos com excesso de ideias, argumentação e conclusão 
insuficientes,  ausência de clareza e precisão,  ou seja, a coesão e a coerência estão 
ausentes no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido da candidata.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  79 
(setenta e nove)  para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  546/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  ANA  PAULA 
GONÇALVES QUEIROZ DUARTE  interpôs recurso  administrativo  por  não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em  relação  aos  itens  III  e  V,  o  texto  da  candidata  não 
apresenta  um  ponto  de  vista  criativo  e  consistente  e  não  há  um  grau  de 
imprevisibilidade das  informações,  sendo que a  progressão  de  idéias  pouco foge  ao 
comum. O texto não se apresenta bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de 
não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. A candidata 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens III e V 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido da candidata.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  547/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM MÍRIAN RODRIGUES 
BRASIL  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação aos itens I e III, o texto da candidata se apresenta 
prolixo, com ideias que pouco foge ao comum, além de tema pouco desenvolvido e com 
desvios  do  enfoque  solicitado.  Há  excesso  de  ideias  não  relacionadas  entre  si 
comprometendo a coerência e a coesão textuais.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I e III 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido da candidata.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  548/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ADEIDSON LUCAS 
PEREIRA DE LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação aos itens I e II,  o texto do candidato apresenta 
idéias que se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o 
ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata  obviedades.  Os  argumentos  são 
insuficientes, pois o desenvolvimento do tema evidencia ingenuidade e proximidade ao 
senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I e II 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  549/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WADSON VILARINO 
LÔRA  interpôs recurso administrativo  por  não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação aos itens I, II e IV, o texto do candidato apresenta 
ideias e palavras repetidas, sem progressão e informações que se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o ponto de vista desenvolvido 
apenas  constata  obviedades.  O  vocabulário  é  demasiado  simples  e  a  argumentação 
insuficiente e há emprego inadequado da pontuação, tornando o texto rebuscado.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II e 
IV do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 550/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ÂNGELO  JÚNIO 
ANDRADE COIMBRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação  aos  itens  I,  II  e  III,  o  texto  do  candidato  não 
apresenta argumentos convincentes, pois o ponto de vista também não foi definido logo 
na introdução. Há ideias repetidas, parágrafos longos e não relacionados entre si, e por 
isso também não há progressão textual. O tema foi desenvolvido de forma tangencial, 
sem informações novas, ou seja, o texto é obscuro e prolixo. 

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II e 
III do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 551/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JOSÉ  RICARDO 
BORGES MOREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  uso  inadequado  da 
pontuação, ponto de vista não definido na introdução, repetição de palavras, parágrafos 
com ideias fragmentadas, ausência de conectivos eficazes para conferir progressão ao 
texto, argumentação inconsistente, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no 
texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, IV 
e V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  552/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ROGÉRIO PEREIRA DA 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  a palavra  texto  provém  do  latim  textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.



E em relação aos itens II e IV, o texto do candidato apresenta 
parágrafos com excesso de ideias e pontuação inadequada que prejudicam a clareza e a 
objetividade. O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e superfluidade de ideias no 
interior do texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens II e IV do 
Conteúdo  serão  mantidas,  uma vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  553/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  ADELISIA  DE 
OLIVEIRA BORGES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  da  candidata  observam-se  repetição  de  ideias, 
emprego inadequado de pronomes demonstrativos e possessivos, parágrafos extensos e 
confusos sem pontuação que permita maior clareza dos períodos, ausência de conectivos 
eficazes que permitam a progressão, tema desenvolvido de forma tangencial com uso 
superficial  de  informações  de  senso  comum,  sem  demonstrar  habilidade  acima  da 
média, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido da candidata.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  554/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM CASSIENE LOPES 
REZENDE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação  aos  itens  I,  III  e  V,  o  texto  da  candidata  não 
apresenta argumentos convincentes, pois o ponto de vista sobre o tema pautou-se em 
afirmar que a televisão influencia a sociedade por ser um aparelho de fácil acesso. Há 
excesso de palavras, às vezes desnecessárias, que torna o texto obscuro. Em algumas 
partes faltou a clareza e precisão. Não há progressão do texto com apresentação de 
ideias novas, pois as ideias se repetem (circularidade).

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III e 
V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, indeferindo o pedido da candidata.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 555/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM IALLA GARCIA DOS 
SANTOS CORREIA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  da  candidata  observam-se  uso  de  palavras 
desnecessárias, períodos com ideias fragmentadas, uso inadequado de conectivos, pouca 
informatividade,  texto  sem  ponto  de  vista  definido,  argumentação  e  conclusão 
insuficientes,  ausência de clareza e precisão,  ou seja, a coesão e a coerência estão 
ausentes no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido da candidata.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  556/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LUIZ  EUGÊNIO 
MILANEZ DE OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

E em relação aos itens II, III e V, o texto do candidato não 
apresenta articuladores eficazes para estabelecer a repetição e a progressão textuais. O 
vocabulário é demasiado simples, pouca informatividade, e a argumentação em relação 
ao ponto de vista apresentado é insuficiente. A proposta do tema só foi desenvolvida 
parcialmente.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens II, III e 
V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 557/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WESLEY SIMEÃO 
VIEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  argumentação 
inconsistente,  repetição  de  palavras  desnecessárias,  uso  inadequado  da  pontuação 
tornando o texto obscuro, parágrafos extensos e com excessos de ideias, emprego de 
conectivos  de  forma  inadequada  prejudicando  a  progressão,  texto  prolixo  e  pouca 
informatividade, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  558/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  NICODEMOS 
WELLIGNTON GONÇALVES VIANA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação  aos  itens  I,  II  e  IV,  o  texto  do  candidato  não 
apresenta ponto de vista definido ou argumentação eficiente. Há excessos de ideias, 
parágrafos extensos, mal distribuídos e sem relação entre eles, fuga do tema, ausência 
de articuladores que garantam a progressão, conclusão sem relação com a exposição 
que também se mostrou confusa,  enfim, é um texto rebuscado, onde a coesão e a 
coerência estão ausentes.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II e 
IV do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  559/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM ERNANDES XAVIER 
COSTA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.10 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 02, o erro cometido pelo candidato não é de 
ortografia e sim de morfossintaxe. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos; 

1.2.2.2 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.3 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens III , IV e  V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  560/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CFS/2012 - SD PM DENIS LEONARDO 
AVELINO OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.11 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 19, o candidato usou o “a” craseado. O “a” deve 
ser  artigo  ,  sem  acento  grave  indicador  da  crase.  Trata-se  de  sujeito  simples  “a 
televisão” e o “a” grafado é adjunto adnominal do sujeito. (INFANTE, Ulisses. Curso de 
Gramática Aplicada aos Textos: 422). Logo, procede o desconto do ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o  ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de idéias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos.  Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I,  II  e  III  da  Avaliação  de 
Conteúdo permanece inalterada,



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  561/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM  WELLINGTON 
RODRIGUES DA CRUZ interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.12 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  10,  o  candidato  não  separou  por  vírgulas  a 
expressão explicativa “ a exemplo”, conforme exemplificado na gramática normativa. 
(Cegalla.2008: 428). Logo, procede o desconto do ponto,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  562/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM  HENRIQUE 
GUIMARÃES DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.13 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 08, o candidato usou a flexão da preposição “a” 
com o artigo “o”. O termo seguinte “sexo” não requer o uso de contração da preposição 
com artigo e o termo precedente não exige, por regência nominal, o uso de preposição. 
(INFANTE,  Ulisses -  Curso de gramática  aplicada aos textos:  547).  Logo,  procede o 
desconto do ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;



1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou  ideias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 563/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – 146.813-1 - SD PM JOÃO 
BATISTA DE SOUZA JÚNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que  quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou 
idéias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação. Por esses motivos, a nota atribuída ao 
item IV da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  564/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GLEYDSON 
RODRIGUES MAGALHÃES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  5,  há  presença  de  rasuras,  incorreção  esta 
observada em várias partes do texto, motivo pelo qual foi descontado um ponto, pois 
prejudicou a precisão do texto, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na  linha 20, o ponto descontado se refere à incorreção 
ortográfica da palavra “premissa” escrita pelo candidato como “premisia”,  portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  uso  inadequado  da 
pontuação,  ideias  fragmentadas,  ausência  de  conectivos  eficazes  para  conferir 
progressão, ponto de vista não definido e argumentação não pertinente, texto obscuro e 
pouco desenvolvido, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no texto.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 565/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM HERBERTH MARTINS 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que  quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Idéias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou 
idéias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 



ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I a V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 566/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM HARLEY CÂNDIDO 
NOGUEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que  quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Idéias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: Há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou 
idéias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 



ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 567/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GUILHERME 
AUGUSTO LOPES CAETANO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que  quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.3 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou 
idéias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.4  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens II ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 568/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 - CB PM MICHEL RODRIGUES 
DE MOURA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.14 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 15,  o candidato utilizou crase . Nesse caso, ele 
deveria usar apenas o artigo feminino no plural “as”. (INFANTE, Ulisses: 570-  Curso de 
gramática aplicada aos textos). Logo, procede o desconto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I e III da Avaliação de Conteúdo 
permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  569/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM GERALDO ALVES 
RODRIGUES JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.15 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 02, o candidato  usou o pronome relativo “que” 
incorretamente,  pois  esse  fragmento  tornou-se  prolixo,  comprometendo  a  coesão 
textual. (INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos textos : 365) e (COSTA Val, 
Maria da Graça – Redação e Textualidade). Logo, procede o desconto do ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;



1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  570/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  LORENE  PERIGOLO 
FIGUEIREDO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua nota  da  prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento da 
redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema; 
 

1.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade: 
a candidata denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e 
consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A progressão de ideias 
pouco foge ao comum;

1.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  as  relações 
entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II e III da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 571/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  TÂMARA  SOARES  DA 
SILVA RESENDE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  A  candidata  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens III e 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 572/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM IRIS  PEDRO DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que  quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 



ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I a V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 573/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 - SD PM LAURA RITA SILVA 
NICOLI interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que  quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.2  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.3 no quesito Propriedade vocabular: a candidata demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída 
aos itens III,  IV e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 574/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012  -  SD  PM VIVIANE  MARIA 
SANTOS FERREIRA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que  quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema,

1.2.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  as 
relações  entre  os  fatos  e  idéias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos,

1.2.3  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.4 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. A candidata apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I, III, IV e  V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 575/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VINÍCIUS FERREIRA 
DA CUNHA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o desenvolvimento 
da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque 
e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2  no quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade:  o candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma criativa  e consistente,  um ponto  de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.5 no  quesito Propriedade vocabular:  o candidato  demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos 
itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  576/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RONEY BRUNO SILVA 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
 desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias 
no interior do texto; 

1.2.3  no quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  577/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ROGÉRIO  SILVA 
NOGUEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios que prejudicam a unidade do 
texto,  além de não demonstrar  originalidade  de enfoque  e/ou uma habilidade acima da 
média (considerando-se o universo dos candidatos) pra o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos,  que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente 
na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. Além 
disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato 
propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 578/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LUCAS APARECIDO DE 
SOUZA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos,  que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. Além 
disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato 
propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens III e 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  579/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM GEANCARLO FIORINI 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;

1.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade: 
O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto. Por 
esses motivos, a nota atribuída aos itens I e II da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 580/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM HUDSON TEIXEIRA 
NUNES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos; 

1.2.4  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao VI da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 581/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FRANKLIN LUIZ ALVES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;

1.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade: 
o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideia soltas sem relação entre si.  
O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração 
dos argumentos à tese central. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I e II da Avaliação 
de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  582/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DIEGO VINÍCIUS ELIAZAR 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;

1.2.2  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I e V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 583/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  DANIELLE  VALDETE 
VIANA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;

1.2.2 no quesito Adequação do uso de articuladores:  texto apresenta 
pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A 
redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. Por esses motivos, a nota 
atribuída aos itens I e III da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 584/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RICARDO DONIZETI 
REIS  interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com sua nota  da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3  no quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.4 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I , II, III e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 585/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LUIZ  CARLOS 
JERÔNIMO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideia soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em 
todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. Além 
disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato 
propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens II e V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 586/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSIMAR WELLINGTON 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que houve fuga ao tema da redação. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 587/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ RODRIGO LUZ 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da  redação  se  dá  apenas  com  uso  superficial  de  informações  de  senso  comum,  sem 
demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos; 

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 588/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – 148.385-8 - SD PM JOÃO 
BATISTA DE SOUZA JÚNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I a V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  589/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DOUGLAS DUARTE DA 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da  redação  se  dá  apenas  com  uso  superficial  de  informações  de  senso  comum,  sem 
demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. Além 
disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato 
propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   590/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FERNANDO PEREIRA 
DE MORAIS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da  redação  se  dá  apenas  com  uso  superficial  de  informações  de  senso  comum,  sem 
demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no  quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.4 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. Além 
disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato 
propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II, 
IV e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.



 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  591/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM RENATA MARTINS 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3  no quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.4 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. 

1.2.5  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.6 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. A candidata apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 592/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM AGEU OZÉAS MANCINI 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4  no quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há  níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens II, III e IV da Avaliação de Conteúdo 
permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 593/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CARLOS RENATO 
RIBEIRO DOS SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2 no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.3  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.4 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.5  no quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade. 

1.2.6  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 



ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 594/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ANDERSON  PEREIRA 
SALES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I e II da Avaliação de Conteúdo 
permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 595/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WANDERSON 
DUARTE PONTES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.3  no quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade:  o texto  não  apresenta  suficiência  de  dados,  mostrando  análise 
superficial ou desinformação. Possui problemas gravíssimos de articulação de ideias, que 
levam a uma fragmentação total do texto;

1.2.4 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.5 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação; 

1.2.6  no quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 



ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 596/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RUBENS  DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.4 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.5  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.6 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 597/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM RODRIGO PERES 
VILABOIM VARGAS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.4 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.5  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.6 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  598/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CARLOS HENRIQUE 
ELEUTÉRIO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3  no quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;  

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação; 

1.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I, II, III e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 599/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MAURÍCIO  SÁVIO 
RODRIGUES JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:
1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  no quesito Pertinência ao Tema Proposto:  o desenvolvimento 
do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios que prejudicam a unidade do 
texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) pra o desenvolvimento do tema;

1.2.3  no quesito  Propriedade  Vocabular:  o  texto  apresenta  muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao texto,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 600/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM PEDRO GONÇALVES DE 
LIMA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 
quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o desenvolvimento do 
tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios que prejudicam a unidade do texto, 
além  de  não  demonstrar  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) pra o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Idéias  e 
Informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias soltas 
sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os 
níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores:  não há como 
verificar uma progressão, mesmo que implícita, nem interpretar um sentido global. O candidato 
apresenta um desconhecimento total dos recursos lingüísticos coesivos da escrita, que permitem 
identificar muitos momentos de perturbação em seu texto;

1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma boa 
de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias 
fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente na 
divisão dos parágrafos da redação; 

1.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta  muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de idéias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto.  Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 601/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DANIEL HENRIQUE 
DE ARAÚJO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3  no quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.4  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos; 

1.2.5  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.6  no   quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 602/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ELENILSON  DO 
NASCIMENTO SANTOS  interpôs recurso  administrativo  por  não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3  no quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade: o ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.4  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos; 

1.2.5  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.6  no   quesito  Propriedade  vocabular:  o texto  apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 603/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM BRÁULIO RAFFAEL 
MEIRELLES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 604/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  CB  PM  EDILENE 
MAGALHÃES DIAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 na linha  09, o candidato alega que houve desconto de 
um ponto pela grafia do termo “notícias”. O vocábulo foi grafado corretamente conforme 
(Mini Dicionário da Língua Portuguesa, Bueno, Silveira.). Logo, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 



equilíbrio entre concisão e complexidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I 
ao IV da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis)  para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 605/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ALAN  FÁBIO 
CALDEIRA DIAS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital  DRH/CRS  n°  02/12,  de  13Fev12,  pois  o  candidato  não  anexou  a  bibliografia 
pesquisada em relação ao aspecto gramatical, e em relação ao conteúdo, se apresenta 
sem argumentação lógica e consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  606/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GLAUBER COIMBRA 
ABREU SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9.2 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O candidato deixou de preencher o item 3.1 
do anexo “D”, bem como, não anexou a fotocópia da bibliografia pesquisada.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 607/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LUIZ  CLÁUDIO 
COUTO SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com sua nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com os itens 9.2 e 9.5.2 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O candidato assinou o recurso.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  608/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GERVÁSIO JÚNIOR 
SOUZA SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O recurso não contém argumentação lógica e 
consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  609/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DIOGO  SOUZA 
DINIZ  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O recurso não contém argumentação lógica e 
consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  610/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  HERODSON 
FERNANDES LOPES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O recurso não contém argumentação lógica e 
consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 611/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM WAGNER DE JESUS 
BARBOSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O recurso não contém argumentação lógica e 
consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  612/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DENER  COSTA 
GONÇALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O recurso não contém argumentação lógica e 
consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 613/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ALEXANDRO 
GONÇALVES DE DEUS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O recurso não contém argumentação lógica e 
consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  614/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM AQUILES ALVES DE 
AMORIM interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O recurso não contém argumentação lógica e 
consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  615/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012  -  SD  PM NAYARA  ALVES 
MARRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.16 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas  linhas 4, 7 e 15, a candidato justificou o não-uso da 
vírgula conforme CEGALLA (2008, p. 428-430), portanto, as alegações procedem quanto 
ao pedido alusivo a essas linhas, revertendo quatro pontos à nota da redação,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  85 
(oitenta e cinco)  para 89 (oitenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 616/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM CLAUDIMAR 
MENDES LEITE interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.17 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do título, o candidato justificou suas alegações, 
devendo ser revertido um ponto à nota;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1. em relação ao item IV (organização adequada de 
parágrafos) verifica-se que os parágrafos não estão divididos de forma equilibrada e as 
ideias  neles  inseridas  não  estão  totalmente  encadeadas  para  revelar  a  linha  de 
raciocínio, ou seja, não se identifica as ideias centrais e secundárias de cada parágrafo, 
o que compromete a coesão e a coerência textuais;

1.2.2.2 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
esta Comissão Revisora mantém a nota atribuída ao item IV, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis)  para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 617/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM GEOVANE  BIAS 
MACIEL DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.18 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 10, as alegações do candidato em relação ao 
uso da vírgula e ponto e vírgula procedem, conforme CEGALLA (2008, p. 429). Portanto, 
as alegações procedem, devendo ser revertidos quatro pontos;

1.2.2  na  linha  17,  não  há  erro  de  ortografia  na  palavra 
“televisão”. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  68 
(sessenta e oito)  para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 618/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM DAVID  MILLA 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.19 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 4 e 9, as alegações do candidato em relação 
ao não-uso da vírgula procedem, conforme CEGALLA (2008, p. 429).  Portanto, reverte 
dois pontos à nota da redação;

1.2.2 na linha 9, não há erro de ortografia na palavra “há” 
(verbo). Portanto, o ponto será revertido;

1.2.3  na  linha  24,  a  expressão  “no  último  caso”  deve  ser 
considerada como interpositiva, e portanto, entre vírgulas, conforme SACCONI (2008, 
p.384), portanto, a alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 75 (setenta e cinco)  para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  619/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM EDIMAR QUARESMA 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.20 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 14, o candidato justificou o uso do pronome 
relativo “a qual”, conforme CEGALLA (2008, p. 184). Portanto, o ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  16,  o  ponto  foi  descontado  devido  à  grafia 
ininteligível  da  palavra  destacada  como  erro  ortográfico.  Portanto,  a  alegação  não 
procede;

1.2.3  quanto à linha 17, o pedido não está em consonância 
com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12, 
pois o candidato o candidato não anexou a bibliografia pesquisada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  quanto  aos  pedidos  referentes  às 
linhas 14 e 16, posto que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de 
admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
17, por falta de amparo legal;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 67 (sessenta e sete)  para 68 (sessenta e oito) pontos;

2.4 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 620/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM JOÃO PAULA COSTA 
ZUBA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.21 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 15, o candidato justificou o não-uso da vírgula e 
não há erro morfossintático na linha, conforme CEGALLA (2008, p. 17 e 429). Portanto, 
a alegação procede, devendo serem revertidos dois pontos;

1.2.2  na  linha  20,  a  palavra  “responsáveis”  foi  acentuada 
incorretamente, portanto, a alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 78 (setenta e oito)  para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 621/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM RIVELINO ROCHA 
VIEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.22 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 14, o candidato justificou o não-uso da vírgula 
conforme CEGALLA (2008, p. 428-430), portanto, reverte um ponto ao candidato;

1.2.2  na  linha  18,  a  palavra  “notícia”  foi  ortografada 
corretamente e há uma palavra ilegível  na mesma linha,  motivo de mais um ponto 
descontado  na  linha.  Portanto,  as  alegações  procedem  parcialmente,  devendo  ser 
revertido um ponto ao candidato,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 73 (setenta e três)  para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 622/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM MATHEUS 
HENRIQUE DE LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.23 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 3, a vírgula deve ser empregada quando há uma 
coordenação com ”e” anterior e posterior conforme SACCONI (2008, p.386), portanto as 
alegações do candidato quanto ao não-uso da vírgula não procedem e o ponto não será 
revertido;

1.2.2 na linha 5, as alegações do candidato não procedem, pois 
há erro morfossintático: verbo “haver” no sentido de decorrer – CEGALLA (2008, p.608), 
portanto as alegações do candidato quanto ao não-uso da vírgula não procedem e o 
ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 8, as alegações do candidato quanto ao emprego 
do  termo  “com isso”  entre  vírgulas  foram justificadas,  portanto,  será  revertido  um 
ponto;

1.2.4 nas linhas 9 e 15, o candidato justificou o não-uso de 
vírgula na construção dos períodos, conforme CEGALLA (2008, p.429), portanto, serão 
revertidos quatro pontos;

1.2.5  nas  linhas  11,  15  e  28,  não  se  verifica  erros 
morfossintáticos, portanto, serão revertidos três pontos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 63 (sessenta e três)  para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  623/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM ÁLISSON SILVA DE 
ANDRADE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.24 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2 a  atitude  lingüística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  idéias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;



1.2.4 esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.5  o  desenvolvimento  do  texto  do  candidato,  embora 
demonstre  um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e 
proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma 
habilidade acima da média.  A  progressão de  ideias  pouco foge  ao comum, contudo 
observa-se a aplicação de conectivos adequados para estabelecer a progressão textual. 
Há níveis  razoáveis  de divisão  de  parágrafos,  porém os períodos apresentam idéias 
fragmentadas e palavras repetidas. O candidato demonstra ter bom domínio da língua, 
embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
os supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém 
as notas atribuídas aos itens II, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos e acrescenta dois  pontos às notas atribuídas aos itens I e III  do 
conteúdo, num total de quatro pontos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 81 (oitenta e um)  para 85 (oitenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 624/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM CRISTIAN RAFAEL 
LEITE SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.25 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha   3,  o  candidato  justificou  o  uso  da  vírgula 
conforme também SACCONI (2008, p.383). Portanto, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2  a  atitude  lingüística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  idéias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.5.2. além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 



equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5  no  texto  do  candidato  observam-se  argumentos 
inconsistentes, parágrafos produzidos com palavras/ideias repetidas ou ideia central não 
desenvolvida (quinto parágrafo); o desenvolvimento do texto se dá apenas com uso 
superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da 
média, portanto, a coesão e a coerência estão prejudicadas;

1.2.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II e IV, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis)  para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  625/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM WALACE RAFAEL 
LORETO FAGUNDES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.26 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2  a  atitude  lingüística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  idéias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;



1.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.5  o  desenvolvimento  do  texto  do  candidato,  embora 
demonstre  um projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e 
proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma 
habilidade acima da média. A progressão de ideias pouco foge ao comum e observa-se 
ausência  de  conetivos  eficazes  para  estabelecer  a  progressão  textual.  Há  níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam ideias fragmentadas, 
períodos simples que não se interligam às ideias seguintes e não apresentam totalmente 
equilíbrio  entre  concisão e complexidade.  O vocabulário  é  demasiado simples  e  não 
impõe ritmo, equilíbrio e harmonia, inclusive observam-se rebuscamentos;

 
1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 

os supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém 
as notas atribuídas aos itens III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos e acrescenta dois pontos às notas atribuídas aos itens I e II do 
conteúdo, num total de quatro pontos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 77 (setenta e sete)  para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 626/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM MARCELO DA SILVA 
MORAIS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.27 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 1, 6 e 17, os erros assinalados são idênticos, 
portanto um ponto permanecerá descontado e será revertidos dois pontos à nota da 
redação;

1.2.2 na linha 18, o candidato não inseriu o sinal gráfico do 
“til” na palavra “educação”, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 nas linhas 5 e  9,  os  erros  assinalados são alusivos  à 
morfossintaxe e não à ortografia e a alegação do candidato não procede, 

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.4.2  a  atitude  lingüística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 



desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.5.3. além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.4.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.4.5  no  texto  do  candidato  observam-se  muitos  erros 
gramaticais, emprego inadequado de articuladores, pouca informatividade e por isso, a 
argumentação se apresenta inconsistente; há aspectos contraditórios entre a introdução 
e o terceiro parágrafo, e o vocabulário é demasiado simples, portanto, a coesão e a 
coerência estão prejudicadas;

1.2.4.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I ao V, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 58 (cinquenta e oito)  para 60 (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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 627/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 -  SD PM ÁLVARO AUGUSTO 
FERREIRA SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.28 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.6 na linha  11,   o  candidato  grafou  o  vocábulo  “mídias” 
corretamente.  (Mini  Dicionário  Aurélio  da Língua Portuguesa 8ª Ed.  2010).  Logo,  as 
alegações procedem, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.2 na linha 17, o candidato grafou corretamente o vocábulo 
“prestígio”.  (Mini  Dicionário  Aurélio  da  Língua  Portuguesa  8ª  Ed.  2010).  Logo,  as 
alegações procedem, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o  ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de idéias no interior do texto;

1.2.3.2 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens II e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 81 (oitenta e um)  para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 628/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012  -  SD  PM EMANUELE 
GARBERO LINS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.29 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 07, foi constatado que pela grafia do vocábulo 
“indivíduos” já houvera sido descontado ponto por erro de acentuação. Logo, a alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.2  na linha 16,  o  uso  da vírgula  está  correto,  conforme 
norma  gramatical  .  (Cegalla.  2008:290).  Logo,  a  alegação  procede,  devendo  ser 
revertido um ponto;

1.2.3  na  linha  26,  a  candidata  utilizou  corretamente  a 
pontuação conforme norma gramatical. (Cegalla. 2008: 413). Logo, a alegação procede, 
devendo ser revertido um ponto;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois a candidata limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;



1.2.4.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.4.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. A candidata apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 72 (setenta e dois)  para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  629/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM GUILHERME 
HENRIQUE GOMES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.30 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.31 1.2.1  na  linha  08,  foi  constatado  que  o  termo 
“benefícios” foi corretamente grafado pelo candidato. Logo, a alegação procede, devendo 
ser revertido um ponto;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  70 
(setenta)  para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 630/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM FABRÍCIO ANTÔNIO 
DE PAULA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.32 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 16, o candidato grafou corretamente o vocábulo 
“família”,  conforme dicionário.  Logo, a alegação procede, devendo ser revertido um 
ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1   no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central. Por esses 
motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  e  II  da  Avaliação  de  Conteúdo  permanece 
inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 



de 72 (setenta e dois)  para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  631/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM MAX  WILLIAN 
GOMES DE ANDRADE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.33 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  13,  o  candidato  deveria  ter  usado  o  verbo 
“haver”  denotando tempo decorrido  em: “...documentários,  debates  que há décadas 
informam...”  (INFANTE, Ulisses.  Curso de gramática Aplicada aos Textos).  Logo,  as 
alegações não procedem;

1.2.2 na linha 16,  o candidato  concluiu  a ideia,  encerrou o 
período.  Cabe sim o ponto  final.  (Cegalla.  2008:431).  Logo,  procede o desconto  do 
ponto.

1.2.3 na linha 19, o adjunto adverbial encontra-se intercalado 
por vírgulas (Cegalla. 2008: 429). Logo, as alegações procedem, devendo ser revertido 
um ponto ao candidato;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o  ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de idéias no interior do texto;



1.2.4.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.4.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou  ideias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.4.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 71 (setenta e um) para 72 (setenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 632/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM DIEGO DA SILVA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.34 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 3, o candidato grafou o vocábulo “princípios” 
corretamente.  (Mini  Dicionário  Aurélio  da Língua Portuguesa 8ª Ed.  2010).  Logo,  as 
alegações procedem, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:   o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias 
e/ou  idéias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;



1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 72 (setenta e dois) para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 633/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM FERNANDO LUIZ 
CAMPOS  DE ALMEIDA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.35 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 03, o candidato não cometeu erro de regência 
verbal. (Cegalla. 2008). Logo, as alegações procedem, devendo ser revertido um ponto 
ao candidato;

1.2.2 na linha 13, o adjunto adverbial no interior da oração 
deve ser separado por vírgulas.  (INFANTE, Ulisses.  Curso de gramática aplicada aos 
textos: 459). Logo, procede o desconto do ponto; 

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 



permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.3.4 no quesito Organização adequada de parágrafos : Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 66 (sessenta e seis)  para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  634/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM HELDERSON 
LUCINDO DIAS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.36 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  22,   o  vocábulo  “disponível”,  foi  grafado 
corretamente, conforme (Mini  Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 8ª Ed. 2010). 
Logo, as alegações procedem, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:   o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I, II e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 65 (sessenta e cinco)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   635/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao  CFS/2012 -  SD PM LÍLIA RODRIGUES 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.37 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  09,  na  referida  linha,  a  candidata  grafou  o 
termo  “advinda”  corretamente,  conforme  8ª  Ed.  2010.  Logo,  a  alegação  procede, 
devendo ser revertido um ponto;

1.2.2  na  linha  11,  foi  constatado  que  não  houve  erro 
morfossintático. Logo, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.3  na  linha  21,  o  vocábulo  “divulgações”  está  grafado 
corretamente conforme Mini Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 8ª Ed. 2010. Logo, 
a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:   o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois a candidata limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;



1.2.4.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.4.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias 
e/ou  idéias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.4.5 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias 
e/ou  idéias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação. Por esses motivos, a nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

1.4.7  no  somatório  da  pontuação  atribuída  à  correção  da 
redação, foi deferido o pedido, devendo ser revertido 6 (seis) pontos à nota final da 
candidata,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 60 (sessenta)  para 69 (sessenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  636/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM CARLOS EUGÊNIO 
VASCONCELLOS JÚNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.38 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  01,   o  vocábulo  “atuais”  compromete  a 
coerência  do  período,  pois  o  candidato  foi  redundante  ,  ou  seja,   seu  fragmento 
apresenta vício de linguagem chamado pleonasmo. (Cegalla. 2008: 636). Logo, procede 
o desconto do ponto;

1.2.2  na  linha  19,  o  candidato  grafou  o  vocábulo  “família” 
corretamente.  (Mini  Dicionário  Aurélio  da Língua Portuguesa 8ª Ed.  2010).  Logo,  as 
alegações procedem, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:   o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema; 

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade:  o  candidato  denota um esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de idéias pouco foge ao comum;

1.2.3.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 



não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.3.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.35  no  quesito  Propriedade  vocabular:   o  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 78 (setenta e oito)  para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  637/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 -  SD PM ADRIANO CHAGAS 
ANDRADE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.39 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na linha 04,   foi  constatada  rasura.  Logo,  procede o 
desconto do ponto;

1.2.2  na  linha  05,  o  candidato  grafou  o  vocábulo 
“programações” com letra maiúscula no interior da palavra, configurando-se em erro de 
ortografia. Logo, procede o desconto;

1.2.3  na  linha  06,  o  candidato  separou  o  termo  “causada” 
corretamente. Logo, o ponto será revertido;

1.2.4  na  linha  09,  o  vocábulo  “família”  está  grafado 
corretamente. Logo, o ponto será revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.5.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;



1.2.5.3 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5.4 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I, III, IV e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 64 (sessenta e quatro)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  638/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM TIAGO CAETANO 
MOREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.40 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 04, foi constatado que o candidato empregou a 
vírgula corretamente. (Cegalla. 2008: 429). Logo, reverte o ponto ao candidato,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  81 
(oitenta e um)  para 82 (oitenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 639/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 -  SD PM CARLOS EDUARDO 
DE MENDONÇA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.41 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  conforme  gramática  normativa,  o  uso  da 
crase  antes  do  pronome  possessivo  “sua”  é  optativo  (INFANTE,  Ulisses:  Curso  de 
Gramática Aplicada aos textos). Portanto, o ponto será revertido;

1.2.7 na linha 22, foi constatado que o candidato separou com 
vírgulas  a  expressão  explicativa  “por  isso”,  conforme descrito  em (ABAURRE.  2008: 
570). Portanto, o ponto será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o  ponto de vista  desenvolvido apenas constata  obviedades,  pois  as 
idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de idéias no interior do texto;

1.2.3.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;



1.2.3.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias 
e/ou  idéias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 66 (sessenta e seis)  para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  640/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM JHONATAN CARLOS 
HEMETÉRIO TAVARES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.42 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 11, foi constatado que o vocábulo “reúnem” está 
grafado corretamente  conforme Mini  Dicionário  Aurélio  da Língua Portuguesa  8ª  Ed. 
2010. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:   o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.3.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias 
e/ou  idéias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;



1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 69 (sessenta e nove)  para 70 (setenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 641/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM JÚLIO CÉSAR LOPES 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.43 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  07,   o  vocábulo  “vítimas”  está  grafado 
corretamente  conforme  Mini  Dicionário  Aurélio  da  Língua  Portuguesa  8ª  Ed.  2010. 
Portanto, o ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  15,  o  vocábulo  “indivíduo”  não  foi  grafado 
corretamente conforme o Mini  Dicionário  Aurélio  da Língua Portuguesa 8ª Ed.  2010. 
Logo, procede o desconto do ponto.

1.2.3  na  linha 16,   na  referida  linha,  a  grafia  do  vocábulo 
“informe” está incorreta, conforme Mini Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 8ª Ed. 
2010. Logo, procede o desconto do ponto. 

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:   o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.4.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 



permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.4.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias 
e/ou  idéias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.4.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao  candidato  propriedade  e  originalidade  ao  seu  texto.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 67 (sessenta e sete)  para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 642 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFS/2012 - SD PM FLÁVIA APARECIDA 
BARROSO ONOFRI MACIEL interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.44 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  3,  o  ponto  descontado  refere-se  a  erro 
morfossintático (não-uso do sinal indicador de crase), conforme CEGALLA (2008, p.276), 
sendo  que  o  professor  corretor  penalizou  o  erro  na  coluna  de  ortografia, 
equivocadamente, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 24, o erro ortográfico assinalado para a palavra 
“entretenimento”,  escrita  pelo candidato “entreterimento”  foi  descontado também na 
linha 9, sendo considerado erro ortográfico idêntico, portanto, será revertido um ponto;

1.2.8  na linha 9, o pedido da candidata não será conhecido, 
pois a bibliografia anexada (sobre o uso da vírgula) não correspondente ao sinal  de 
pontuação  empregado  pelo  candidato  no  período  (ponto  e  vírgula  antes  da  palavra 
“consequentemente”), ou seja, o candidato não justificou o uso de ponto e vírgula e 
vírgula separando a palavra “consequentemente”;

1.2.6 nas linhas 7 e 16, as alegações do candidato procedem, 
conforme CEGALLA (2008, p.72 e 290), portanto, serão revertidos dois pontos.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
9, por falta de amparo legal;



2.2  conhecer  do  recurso  quanto  aos  pedidos  referentes  às 
linhas 3, 24, 7 e 16, posto que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos 
de admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 75 (setenta e cinco)  para 78 (setenta e oito) pontos;

2.4 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  643/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM HELBERTH DE CASTRO 
PEREIRA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.45 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 10 e 13, as alegações do candidato em relação ao 
não-uso da vírgula procedem, conforme CEGALLA (2008, p. 429), portanto, serão revertidos três 
pontos;

1.2.2 na linha 15, não há erro em morfossintaxe, conforme justificou 
o candidato, portanto a Comissão Revisora defere o pedido alusivo a essa linha, revertendo um 
ponto.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 63 (sessenta e 
três)  para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 644/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM JOÃO BOSCO DA 
ROCHA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.46 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 13, o candidato grafou o vocábulo “políticas” 
corretamente.  (Mini  Dicionário  Aurélio  da Língua Portuguesa 8ª Ed.  2010).  Logo,  as 
alegações procedem, devendo ser revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.2.3  no quesito  Adequação do uso de  articuladores  -  as 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos; 

1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos - há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade. Por esses motivos, a nota atribuída 
aos itens I,II  III e IV da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis) para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 645 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM TIAGO TOMAZ DE 
ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.47 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  06,  o  vocábulo  “positivos”  concorda  com 
“programas”. ( INFANTE, Ulisses: Curso de gramática Aplicada aos Textos :546). Logo, o 
ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  09,  o  candidato  não  cometeu  erro 
morfossintático. Conforme (Cegalla. 2008: 281). Logo, o ponto será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

 
1.2.3.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  - 

apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.3.4 no quesito Organização adequada de parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I 
ao IV da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 69 (sessenta e nove)  para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  646/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM FELIPE COELHO 
GONÇALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.48 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  17,  o  candidato  alega  que  um  ponto  foi 
descontado em morfossintaxe, contudo no período “[...] é notório que os idealizadores 
dos  programas  querem  transmitir  as  suas  opiniões  pessoais  [...]  não  há  erro  de 
concordância  verbal  (CEGALLA:  450),  portanto,  a  alegação  procede,  devendo  ser 
revertido um ponto ao candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2  a  atitude  lingüística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  idéias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;



1.2.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  idéias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5 em relação aos itens III e IV, o texto do candidato não 
apresenta articuladores que substituem termos já citados, inclusive há muitas repetições 
de  palavras;  não  há  uma  pontuação  adequada  o  que  torna  o  texto  impreciso;  os 
parágrafos têm excesso de ideias e o terceiro parágrafo se apresenta muito longo e 
confuso;  o  vocabulário  é  bastante  simples  e  não  apresenta  informações  inéditas;  a 
progressão,  devido às falhas na coesão,  não pôde ser observada,  enfim, o texto se 
apresenta obscuro e desequilibrado;

1.2.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e  os  supracitados,  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens III e IV do Conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 86 (oitenta e seis)  para 87 (oitenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 647/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM GUSTAVO DA SILVA 
RODRIGUES DE SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.49 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  1,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 na linha 27, as alegações do candidato não procedem, 
pois há erro de concordância verbal - o verbo “ensinar” deveria se apresentar no plural 
concordando com os sujeitos da oração “solidariedade e preservação” – CEGALLA (2008, 
p.450), portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação aos itens II e IV do conteúdo, observam-se uso 
inadequado de articuladores, repetição de palavras, períodos com excesso de ideias que 
não se relacionam completamente, pontuação inadequada que não permite a progressão 
e a clareza; a argumentação é inconsistente, ou seja, a coesão e a coerência estão 
prejudicadas.

Assim,  considerando-se os aspectos  citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens II e IV 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 86 (oitenta e seis)  para 87 (oitenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 648/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCELO RODRIGO 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.50 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na  linha  23,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.2  quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 



equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5 em relação aos itens II e IV do conteúdo, observam-se 
uso  inadequado  de  articuladores,  repetição  de  palavras,  períodos  fragmentados, 
pontuação inadequada que não permite a progressão e a clareza; a argumentação é 
inconsistente, além de não haver uma relação explícita entre as ideias desenvolvidas, ou 
seja, a coesão e a coerência estão prejudicadas;

1.2.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e  os  supracitados,  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II e IV do Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 77 (setenta e sete)  para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 649 /12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANDRÉ LUIZ FONSECA 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 24 e 25, foram descontados 
pontos em relação ao não-uso da vírgula e o candidato apresentou somente uma justificativa 
para todas as situações, sendo que a justificativa só alcança as situações de não emprego de 
vírgula nas linhas 4 e 9 - CEGALLA (2008, p.429), portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.2 quanto aos pedidos referentes às linhas 1, 5, 7, 10, 13, 24 e 
25, não serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c 
o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não apresentou 
fundamentação e argumentação lógica e consistente;

1.2.3  quanto  aos  pedidos  referentes  às  linhas  14  e  23 
(morfossintaxe), não serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos 
Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato  não 
anexou a bibliografia pesquisada;

1.2.4 nas linhas 16 e 25, as alegações do candidato procedem, 
conforme a bibliografia pesquisada e anexada, portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  a  palavra  texto provém do  latim  textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 



uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assun-
to abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, 
ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema 
e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da 
progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário ade-
quado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindí-
veis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato  observam-se argumentos  inconsistentes, 
parágrafos produzidos sem equilíbrio, pouca informatividade, uso inadequado de articulado-
res para permitir a progressão das ideias, muitos erros gramaticais e o desenvolvimento do 
texto se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma habilidade acima da média, portanto, a coesão e a coerência estão prejudicadas.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os as-
pectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II 
III e IV serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto  aos pedidos  referentes às 
linhas 1, 5, 7, 10, 13, 14, 23, 24 e 25 por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto aos  demais pedidos, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
66 (sessenta e seis)  para 70 (setenta) 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 650/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM VINICIUS DE ASSIS 
BOTELHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.51 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema: o texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem originalidade de enfoque. Além disso, é pouco informativo e recheado de clichês, o 
que lhe compromete a qualidade;

1.2.1.2 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação, 
embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as necessárias 
ancoragens próprias do gênero argumentativo,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 651/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM WASHINGTON 
OLAVIO SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.52 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema: o texto em análise 
caracteriza-se por uma abordagem tangencial do tema. O autor se vale de ideias do 
senso comum para construir  sua argumentação.  O resultado é um texto com pouca 
qualidade, uma vez que não se observa a defesa adequada de um ponto de vista, o que 
é a essência do texto tipologicamente argumentativo;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o texto evidencia esforço mínimo do candidato pela criticidade. Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão -, uma vez que não se observa uma tese, a defesa dessa 
tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O 
nível de informatividade é baixo;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  A 
simples  justaposição  de  frases  não  é  o  suficiente  para  se  conseguir  um texto  bem 
articulado. Um rigoroso entrelaçamento de ideias é fundamental para que o leitor não se 
perca e consiga interpretar o texto adequadamente. Ao escrever, é imprescindível captar 
as ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia,  de modo que as principais 
sejam enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos 
sintáticos e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do 
candidato apresenta deficiências de articulação que comprometem a unidade semântica,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 652/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM RODRIGO SARTO 
LOMONTE DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.53 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema: o texto em análise 
caracteriza-se por uma abordagem tangencial do tema. O autor se vale de inúmeras 
expressões do senso comum para construir sua argumentação. O resultado é um texto 
com pouca qualidade, uma vez que não se observa a defesa adequada de um ponto de 
vista, o que é a essência do texto tipologicamente argumentativo;

1.2.1.2  mo  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o texto evidencia esforço mínimo do candidato pela criticidade. Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão -, uma vez que não se observa uma tese, a defesa dessa 
tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O 
nível de informatividade é baixo;

1.2.1.3 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
alguns desvios de ordem vocabular. O autor inicia a redação com uma expressão típica 
da linguagem oral: “Bom...”. Ao longo do texto, percebem-se outros deslizes, como “...  
os quais nós trás realidades diferentes do mundo...” – linhas7 e 8.  Problemas da mesma 
ordem são verificados ao longo de todo o construto redacional, 

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 653/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM FREDERICO BRASIL 
PEREIRA SANTANA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.54 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.1.2 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.1.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 654/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM BRUNO PIERRE 
GODOI REZENDE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.55 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.1.4  no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 



ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  655 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM ALEXANDRO ALVES 
CAMPOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.56 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  7,  o  candidato  rasurou  a  redação  algumas 
vezes, por isso foi descontado 1 ponto em ortografia. A alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  -  o  texto  não  apresenta  suficiência  de  dados,  mostrando  análise 
superficial ou desinformação. Possui problemas gravíssimos de articulação de ideias, que 
levam a uma fragmentação total do texto;

1.2.8.1. no quesito Adequação do uso de articuladores - 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;



1.2.2.5 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 656 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM DÁRIO OLIVEIRA 
DE ASSIS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.57 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.1.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 



ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 657 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM OLÍVIA EUGÊNIA DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2  a  atitude  lingüística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;



1.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.5  o Texto  da  candidata  embora  demonstre  um 
desenvolvimento claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, o ponto de 
vista  desenvolvido  apenas  constata  obviedades,  pois  as  ideias  se  limitam ao  senso 
comum, não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do 
tema;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
os supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém 
as notas atribuídas aos itens I e II do Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  658/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM ERICK  FREIRE 
MOTA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.58 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 12, o pedido não está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O 
candidato não anexou a bibliografia pesquisada correspondente às alegações.

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso em relação ao conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do pedido em relação à linha 12;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 659/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM ANSELMO MATOS 
DE UZEDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.59 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto aos pedidos referentes às linhas 18 e 24, não 
serão conhecidos, pois não estão em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12. O candidato deixou de anexar a 
bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação aos itens I e III, o texto do candidato não apresen-
ta um ponto de vista criativo e consistente e não há um grau de imprevisibilidade das in-
formações, sendo que a progressão de ideias pouco foge ao comum. O texto não se 
apresenta bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar proprie-
dade e diversificação no uso de recursos coesivos. O desenvolvimento do texto se dá 
apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habi-
lidade acima da média, portanto, a coesão e a coerência estão prejudicadas.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I e III 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer dos pedidos referentes às linhas 18 e 24, por 
falta de amparo legal; 

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  660 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM FLÁVIO HEBERT 
DOS SANTOS CORREA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.60 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  2,  a  palavra  “formação”  foi  acentuada 
incorretamente. O acento deve ser empregado sobre a vogal  “a”.  O ponto não será 
revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores- 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;



1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - O texto apresenta 
pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não 
sofisticada.  A redação não se apresenta,  contudo,  bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 661/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM RAFAEL SEBASTIÃO 
BRAZ DUARTE interpôs recurso administrativo  por  não concordar com sua nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.61 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 1 e 10, o adjunto adverbial, quando breve, 
pode dispensar a virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito na linha pelo 
candidato, portanto, as alegações procedem, devendo serem revertidos três pontos à 
nota final do candidato;

1.2.2 na linha 11, a vírgula deve ser colocada depois do “que”, 
quando  logo  após  segue um sintagma explicativo,  circunstancial;  haverá outra  para 
indicar o fim do sintagma introduzido e a continuação da oração iniciada pelo “que”, 
porém a oração escrita pelo candidato na linha: “E a mídia por sua vez exerce o papel 
fundamental para o sentimento de segurança da população que, assiste diariamente sua 
programação.”,  não  apresenta  esse  desenvolvimento  de  ideia,  pelo  que  procede  ao 
desconto do ponto na linha; quanto a vírgula antes do “que”, portanto,  as alegações do 
candidato procedem,  devendo ser revertido um ponto à nota final do candidato;

1.2.3 na linha 18, na oração escrita pelo candidato “(...) uma 
vez que a mídia oferece diversos programas que incentiva a criatividade da criança.”, 
nota-se  que  o  verbo  “incentivar”  não  está  concordando  com  o  sujeito  “diversos 
programas”, desta forma, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 21, no período escrito pelo candidato: “Portanto, 
a mídia por ser um dos meios mais utilizados atualmente, está presente a vida das 
pessoas desde a sua infância, educando-as se usada de maneira correta e por outro lado 
contribuindo para a formação intelectual através da variedade de noticias passadas.”, a 
vírgula deveria ser  colocada antes  e  após a conjunção coordenativa aditiva “e”,  por 



haver adjuntos adverbiais,  que deveriam estar  separados por  vírgula (Cegalla  2008: 
429) “(...) educando-as se usada de maneira correta e por outro lado contribuindo (...)”, 
desta forma, a ausência do uso das vírgulas ratifica erro de pontuação,  portanto, a 
alegação não procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  constata-se  que  o  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata 
obviedades,  pois  as  ideias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.8.2. no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores: 
nota-se que o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma  adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada  e  coesa  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.5.3  no  quesito  Propriedade  vocabular  verifica-se  que  o 
texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.5.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III e V do conteúdo, uma 
vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  662/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM REGINALDO DA SILVA 
ARAÚJO interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.62 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 7, usa-se a vírgula para separar termos ou orações 
que deslocados, quebram uma sequência sintática (LUIZ ANTÔNIO SACCONI, em NOSSA 
GRAMÁTICA CONTEMPORÂNEA - Teoria e Prática – 2008 - p.383), o que não ocorreu na 
oração escrita pelo candidato na linha: “Em relação ao âmbito profissional observa-se que os 
instrumentos de comunicação, sobretudo...”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2  nas  linhas  4,  5,  22 e 24,  usa-se  a  vírgula  para separar 
palavras e locuções explicativas, retificativas e continuativas (CEGALLA 2008: 428), porém 
não  ocorreu  o  uso  da  vírgula  nas  frases:  “(...)  o  meio  apesar  de  influenciar  não  deve 
determinar...”, linhas 4 e 5;  “...o meio apesar de influenciar não deve determinar (...)”, 
linha 13; “Portanto, depreende-se em síntese que as influências da formação...”, linha 22; 
“...e nesse contexto a Polícia Militar de minas tem alcançado...”, linha 24, portanto, procede 
aos pontos descontados; 

1.2.3  na  linha  13,  não  há  erro  morfossintático,  portanto,  será 
revertido um ponto;

1.2.4 na linha 26, não há erro de pontuação, portanto, defere o 
pedido do candidato, revertendo um ponto;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  a  palavra  texto  provém do  latim textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 



maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dadas, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em consonância  com os 
aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém 
as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
51 (cinquenta e um)  para 53 (cinquenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                        (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 663/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM ALESSANDRO 
RAMOS GOMES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.63 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha   16,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos: 
verifica-se que há uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre 
concisão e complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.8.3. no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: constata-se que o texto não apresenta suficiência de dados, mostrando 
análise superficial  ou desinformação.  Possui  problemas gravíssimos de articulação de 
ideias, que levam a uma fragmentação total do texto;

1.2.2.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, e IV do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 73 (setenta e três)  para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 664/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM FELIPE DO CARMO 
SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.64 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  nas   linhas   4,  não  há  erro  de  pontuação  na  linha, 
portanto,  a  alegação não procede,  devendo ser  revertido  um ponto  à  nota  final  do 
candidato;

1.2.2   na  linha  8,  no  período  escrito  pelo  candidato:  “A 
população precisa ter uma visão crítica sobre o que está sendo transmitindo e absorver 
as informações importantes...” existem os verbos “ter” e “absorver”, que são verbos 
transitivos diretos, em que o verbo “absorver não está ligado diretamente o verbo “ter”,  
visto  que  se  for  retirada  a  frase  “ter  uma  visão  crítica  sobre  o  que  está  sendo 
transmitindo”, não trará nenhum prejuízo ao entendimento das ideias desenvolvidas no 
parágrafo, portanto, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  12,  a  vírgula  deve  ser  usada  para  separar 
orações  subordinadas  adverbiais,  especialmente  quando  colocadas  antes  da  oração 
principal ou mesmo depois (Cegalla 2008: 401); na oração escrita pelo candidato não há 
o uso da vírgula: “Por  outro lado,  não se pode julgar  ou culpar a televisão quando 
algumas recebem informações de maneira...”, desta forma, há erro de pontuação na 
linha, portanto, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade constata-se que o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se 
a  lançar  ideias  soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 



articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos  argumentos  à  tese 
central;

1.2.4.2 no quesito Adequação do uso de articuladores nota-se 
que apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, 
que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de 
não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

 1.2.4.3  assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no 
recurso,  em  consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla 
(2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II e III do 
conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 66 (sessenta e seis)  para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 665/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM PAULO  CÉSAR 
VENÂNCIO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.65 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na   linha   10,  há  marcação  de  dois  erros,  visto  o 
candidato não ter feito uso da vírgula na seguinte oração: “Um exemplo disso é quando 
o cidadão aproveita para assistir os noticiários enquanto almoça”, a vírgula na oração é 
necessária  somente  antes  da  oração  subordinada  adverbial  temporal  (Cegalla 
2008:401), desta forma, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto à nota 
final do candidato;

1.2.2   na  linha  21,  não  há  erro  de  pontuação  na  linha, 
portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto à nota final do candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 no quesito Pertinência ao tema proposto constata-se 
que o desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum,  sem demonstrar  uma habilidade  acima da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2 no quesito Argumentação coerente das ideias nota-se 
que o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam 
ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto;

1.2.3.3  no  quesito  Organização  adequada  dos  parágrafos 
verifica-se  que  há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 



apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.3.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso, 
em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II e IV do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 68 (sessenta e oito)  para 70 (setenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  666/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - CB PM ADALTON DONISETI 
ROQUIM interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.66 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  2,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 nas linhas 11 e 14,  há duas marcações para um mesmo 
erro,  portanto,  defere  o  pedido  do candidato,  revertendo um ponto  à  nota  final  do 
candidato;

1.2.3 na linha 25, não há erro de ortografia na linha, portanto, 
defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.4.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 



desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.4.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.4.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.4.5  assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois)  para 65 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 667/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GUSTAVO ALVES DE 
PAULA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.67 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 18, não há erro de pontuação, portanto, defere 
o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 



equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5  assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 63 (sessenta e três)  para 64 (sessenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 668 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato  ao  CFS/2012 –  SD PM DELCY PEREIRA 
MARQUES DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.68 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na   linha  7,  o  candidato  iniciou  a  escrita  da  palavra 
“idéia” na linha 7, o restante na linha 8; foi correta a marcação na linha 7, pois a palavra 
correta  e  completa  é  “ideia”,  não “déia”;  quanto  ao  erro  marcado,  na  antiga regra 
gramatical,  a  palavra  “ideia”  possuía  um acento  agudo na letra  “e”;  na nova regra 
ortográfica, não há mais o acento, porém o período de transição ortográfica vale até 
dezembro de 2012, prazo final da transição, em que somente a nova regra será aceita, 
desta forma, não há erro morfossintático,  a alegação procede, devendo ser revertido 
um ponto à nota final do candidato;

1.2.2  na linha 18, o candidato inseriu um ponto final entre as 
palavras “formado” e “sendo” no seguinte parágrafo: “De um outro lado esse canal de 
comunicação, muitas das vezes, é passado de um forma negativa para aquelas pessoas 
que  ainda  não  possuem  caráter  individual  totalmente  formado.  Sendo  transmitido 
violência  e  ações criminosas ...”,  indicando fim do período após a  palavra  formado, 
porém é perceptível  que há a continuidade do desenvolvimento de ideais  na oração 
seguinte, desta forma, o ponto final não poderia ser colocado após a palavra “formado”, 
a vírgula deveria ser usada nesse caso, portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 20, no parágrafo escrito pelo candidato “De um 
outro  lado  esse  canal  de  comunicação,  muitas  das  vezes,  é  passado  de  um forma 
negativa para aquelas pessoas que ainda não possuem caráter individual totalmente 
formado. Sendo transmitido violência e ações criminosas sem mostrar que não é uma 
conduta a ser seguida, e, pelo contrário, mostrando uma ascensão da criminalidade vão 
incentivar crianças a seguir um pensamento errado”, grifo nosso; o verbo “vir”,  escrito 
pelo candidato na terceira pessoa do plural “vão”, não está se referindo a “violência e 



ações  criminosas”,  como pode  ser  visto  no  desenvolvimento  das  ideias  contidas  no 
parágrafo descrito, portanto,  a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema proposto  verifica-se 
que  o  desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 74 (setenta e quatro)  para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 669/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 –  CB PAULO CÉSAR BAHIA 
JÚNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.69 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  1,  o  adjunto  adverbial,  quando  breve,  pode 
dispensar  a  virgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito na linha pelo 
candidato, portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo dois pontos à nota final 
do candidato;

1.2.2  nas  linhas  2  e  7,  que  as  alegações  do  candidato 
procedem,  que  a  palavras  “evolução”  e  “acabou”  foram  escritas  pelo  candidato, 
respectivamente nas linhas, e separadas corretamente, portanto, defere o pedido nesse 
aspecto, revertendo dois pontos à nota final do candidato;

 1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.3.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 



conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.3.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.3.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.3.5  assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 61 (sessenta e um)  para 65 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 670/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ ROBERTO DOS 
SANTOS MACIEL interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.70 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  3,  o  adjunto  adverbial,  quando  breve,  pode 
dispensar  a  virgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do 
candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;



1.2.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5  assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 61 (sessenta e um)  para 62 (sessenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 671/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM HEBERT CARDOSO 
RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.71 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas  linhas 3 e 8, as alegações do candidato procedem 
nesse aspecto, devendo ser revertido dois pontos à nota final do candidato;

1.2.2  quanto ao conteúdo, o pedido não está em consonância 
com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12, 
pois não contém argumentação lógica e consistente,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes à parte 
gramatical,  posto  que  estão  presentes  os  pressupostos  objetivos  e  subjetivos  de 
admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente ao 
conteúdo, por falta de amparo legal;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 77 (setenta e sete)  para 79 (setenta e nove) pontos;

2.4 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  672 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM CLÁUDIO FERREIRA 
BRAGA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.72 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 7, as alegações do candidato foram justificadas, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.9 quanto  ao  conteúdo,  este  não  será  analisado  pois  o 
pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital 
DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. Não apresenta argumentação lógica e consistente;

1.2.3  quanto  ao  pedido  referente  à  linha 11,  este  não será 
analisado pois o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo  “D”  do  Edital  DRH/CRS  n°  02/12,  de  13Fev12.  Não  anexou  fotocópia  da 
bibliografia pesquisada.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
11 e ao conteúdo;

2.2 conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 7, 
posto que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 77 (setenta e sete)  para 78 (setenta e oito) pontos;

2.4 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 



a efetivação deste ato.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

                Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

    (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 673 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012  -  SD  PM ALINE  APARECIDA 
CAIXETA OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.73 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 2, 10, 11 e 19 as alegações da candidata foram 
justificadas conforme a bibliografia pesquisada, portanto, serão revertidos quatro pontos;

1.2.2 quanto ao conteúdo, este não será analisado pois o pedido não 
está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, 
de 13Fev12. Não apresenta argumentação lógica e consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente ao conteúdo;

2.2 conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes às linhas  2, 
10,  11  e  19,  posto  que  estão  presentes  os  pressupostos  objetivos  e  subjetivos  de 
admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 81 
(oitenta e cinco)  para 85 (oitenta e cinco) pontos;

2.4 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

                Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

    (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 674 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM LAURO  APARECIDO 
CORDEIRO PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.74 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 8 e 14, as alegações do candidato foram justificadas 
com a bibliografia pesquisada, portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.2 quanto ao conteúdo, este não será analisado pois o pedido não 
está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, 
de 13Fev12. Não apresenta argumentação lógica e consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente ao conteúdo;

2.2 conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes às linhas 8 e 
14, posto que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 78 
(setenta e oito)  para 80 (oitenta) pontos;

2.4 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

                Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

    (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 675/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 – SD PM EVERTON TIAGO 
CARDOSO PEREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.75 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  9,  as  alegações  do  candidato  procedem. 
Portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 



equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5  em  relação  aos  itens  II  e  IV  do  conteúdo,  os 
parágrafos do texto não apresentam as ideias centrais e as secundárias, prejudicando a 
progressão e a clareza; a inexistência  de articuladores  eficazes  também tornaram o 
texto obscuro e não objetivo; o assunto do texto se limita ao senso-comum, com um 
alto grau de previsibilidade sendo que o ponto de vista não está definido, evidenciando 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, enfim o texto se apresenta muito obscuro, 
e a coesão e a coerência estão bastante prejudicadas;

1.2.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e  os  supracitados,  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II e IV do Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 83 (oitenta e três)  para 84 (oitenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 676/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOÃO PAULO SILVA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O recurso não contém argumentação lógica e 
consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 677/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GIOVANI RIBEIRO 
CARVALHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.76 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na   linha  3,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.2  na linha 9, é perceptível a colocação, pelo candidato, do 
acento gráfico agudo sobre as letras “i” das palavras “verifica-se” e “veiculação”, porém 
tais palavras não possuem o acento agudo, a alegação não procede;

1.2.3 nas linhas 10 e 11, as justificativas do candidato, quanto 
ao desconto de pontos para um mesmo erro não procedem, visto que os erros são de 
pontuação; a regra é válida somente quando houver mesmo erro ortográfico, portanto, a 
alegação não procede;

1.2.4  nas  linhas  15  e  16,  a  vírgula  deve  ser  usada  para 
separar  orações  ou  locuções  intercaladas  que  interrompam  a  fluência  da  oração 
principal, porém na oração “Outra medida a ser adotada para que a televisão se torne  
da mesma fonte de conhecimento e cultura é a parceria”, escrita pelo candidato, não 
ocorreu a colocação da vírgula, portanto, a alegação não procede;

1.2.5 nas linhas 17 e 22, o candidato alega que as sentenças 
escritas por ele nas linhas “...na elaboração e divulgação de programas de incentivo à 
educação.”,  linha  17;  “...na  construção  de  uma  programação  de  qualidade  para  o 
benefício  de  todos.”,  linha  22,  têm  o  uso  da  vírgula  facultativo  na  utilização  do 
complemento nominal,  conforme a página 354 da gramatical  referenciada no edital, 
porém ele  não demonstrou  quais  termos teriam a  função sintática  de complemento 
nominal que pudesse justificar suas alegações, portanto, a alegação não procede;



1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1  no quesito Pertinência ao Tema Proposto verifica-se 
que o desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum,  sem demonstrar  uma habilidade  acima da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema; 

1.2.6.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade verifica-se que o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar  ideias  soltas  sem  relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos  argumentos  à  tese 
central;

1.2.6.3 no quesito Adequação do uso de articuladores verifica-
se  que  apresenta  pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos 
linguísticos,  que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do 
texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.6.4  no  quesito  Propriedade  vocabular  verifica-se  que  o 
texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.6.5 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
as notas atribuídas aos itens I, II, III e V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois)  para 63 (sessenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                        (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 678 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  FABIANO 
FIGUEIREDO DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.77 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na linha 12 e 15, os erros ortográficos assinalados são 
idênticos. Portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do 
candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 



devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5 em relação aos itens I, II e V, o texto do candidato 
apresenta ideias que se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade 
sendo que o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades. Os argumentos 
são  insuficientes,  pois  se  repetem  no  desenvolvimento  e  na  conclusão.  O  texto 
apresenta  muitos  desvios  e  incorreções que,  por  vezes,  comprometem a clareza na 
exposição de ideias, e o vocabulário é muito limitado, ou seja, a coesão e a coerência 
estão prejudicadas no texto; 

1.2.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e  os  supracitados,  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens I, II e V do Conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 73 (setenta e três)  para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 679/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  FAUSTINO 
RODRIGUES ANTUNES FILHO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.78 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  14,  as  alegações  do  candidato  procedem. 
Portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 



equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5 em relação aos itens I a IV do conteúdo, observam-se 
uso  inadequado  da  pontuação,  repetição  e  uso  inadequado  de  palavras,  parágrafos 
extensos e com muitas  ideias  não relacionadas entre  si,  argumentos inconsistentes, 
pouca  informatividade  e  ausência  de  progressão  devido  ao  não-uso  de  conectivos 
eficazes, conclusão com repetição de ideias do desenvolvimento ao invés de síntese, 
enfim o texto se apresenta muito obscuro, e a coesão e a coerência estão bastante 
prejudicadas;

1.2.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e  os  supracitados,  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens I a IV do Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 77 (setenta)  para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº680/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  ELIAS  BRANTE 
MENDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.79 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  23,  as  alegações  procedem.  Portanto,  será 
revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 



equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5 o texto do candidato apresenta ideias que se limitam 
ao  senso-comum, com um alto  grau de  previsibilidade  sendo que o  ponto  de  vista 
desenvolvido apenas constata obviedades, há muitos erros gramaticais e os argumentos 
são insuficientes  para  defender  o ponto  de  vista  apresentado na introdução,  pois  o 
desenvolvimento do tema evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média;

1.2.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e  os  supracitados,  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens I, II e IV do Conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 77 (setenta e sete)  para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 681/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  TALES  VILELA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.80 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 1, 15 e 16, as alegações do candidato quanto 
ao uso ou não da vírgula procedem, conforme a bibliografia pesquisada. Portanto, serão 
revertidos três pontos;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 



devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5 em relação aos itens II, III e V do conteúdo, o texto do 
candidato  não  apresenta  articuladores  eficazes  para  estabelecer  a  repetição  e  a 
progressão textuais,  há erros gramaticais  e vocabulário demasiado simples,  inclusive 
com repetição de palavras que tornam o texto prolixo e, ainda, não traz novidades ao 
leitor e a argumentação em relação ao ponto de vista apresentado é insuficiente;

1.2.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e  os  supracitados,  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens II, III e IV do Conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 78 (setenta e oito)  para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 682/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM RODRIGO NEVES 
CÂMARA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.81 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do título, as alegações do candidato procedem, 
portanto, será revertido um ponto.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  78 
(setenta e oito)  para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  688 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  NARMIM  DE  OLIVEIRA 
MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12; O candidato assinou a folha avulsa do recurso 
contra a prova de redação, contrariando o disposto no subitem 9.5.2, do item 9 (Dos 
Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 689/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM HELENO RESENDE 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.82 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas   linhas 4 e 20, há duas marcações para um único 
erro nas linhas, portanto, as alegações procedem, devendo ser revertido um ponto à 
nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto constata-se 
que o desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum,  sem demonstrar  uma habilidade  acima da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

 
1.2.2.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos nota-

se que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.3  no  quesito  Propriedade  vocabular  verifica-se  que  o 
texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.2.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, IV e V do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 61 (sessenta e um)  para 62 (sessenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 690 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM LEANDRO DE PAULO 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.83 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 1, 2 e 3, o adjunto adverbial, quando breve, 
pode dispensar a vírgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, as alegações procedem, devendo serem revertidos quatro pontos;

1.2.10 na linha 6, é perceptível no parágrafo escrito pelo 
candidato: “É inegável se dizer que a televisão nos dias de hoje é a principal formadora  
de opiniões da população , contudo em Minas Gerias a Polícia Militar é exemplo concreto  
de parceria e apoio a essas emissoras, a fim de promover boa reputação desse órgão de  
segurança pública e transmitir para a sociedade a sensação de segurança e orientar os  
jovens e crianças, através de entrevistas, o caminho certo a ser seguido na produção  
dos direitos humanos.” , tem no seu final uma repetição da conjunção “e”, em que três 
orações são conectadas sem haver o uso da virgula para separar a primeira oração, 
portanto, as alegações não procedem;

1.2.3  na  linha  13,  é  perceptível  na  oração  escrita  pelo 
candidato: “(...) as pessoas através de programas e jornais; com isso a influência é uma 
característica (...)”, que o desenvolvimento das ideias não caberia o ponto e vírgula após 
o substantivo “jornais”, pois a pausa um pouco mais extensa que a vírgula interrompe a 
sequencia das ideias, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 21, não há erro de pontuação, portanto, o ponto 
será revertido;

1.2.5  na  linha  22,  não  há  erro  de  pontuação  ou  de 
morfossintaxe, portanto, a alegação procede, devendo ser revertidos dois pontos;



1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.6.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.6.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.6.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.6.5  assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 48 (quarenta e oito)  para 55 (cinquenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº691/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM RÔMULO CARDOSO 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9.2 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. Deixou de preencher o item 3.1 do anexo D, 
bem como anexar fotocópia da bibliografia pesquisada e assinou o recurso;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 692/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ROGÉRIO 
ENGELENDER interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9.2 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do  Edital  DRH/CRS  n°  02/12,  de  13Fev12.  não  anexou  a  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada;

1.3 nas justificativas  do candidato houve a sua identificação 
completa,  constando  nome,  graduação,  número  de  polícia,  número  da  carteira  de 
identidade e local de trabalho, desta forma, fere o disposto no subitem 9.5.2, do item 9 
(Dos Recursos) c/c o Anexo “D”  do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   693/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DARLEY BARROS DE 
ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9.2 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do  Edital  DRH/CRS  n°  02/12,  de  13Fev12.  não  anexou  a  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº694/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ HENRIQUE 
CAMPOS COIMBRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O candidato não apresentou bibliografia com 
base na gramática e sim uma pesquisa feita na internet,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 695/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM NEIMAR  DE 
OLIVEIRA BELO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.84 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.11 quanto aos pedidos referentes à parte gramatical, 
não serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c 
o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a 
bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não 
sofisticada.  A redação não se apresenta,  contudo,  bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. A nota atribuída nesses quesitos será mantida.

2 RESOLVE:

2.1  não  conhecer  do  recurso  quanto  ao  pedido  referente  à 
parte gramatical, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 696/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFS/2012 - CB PM LUCIANA CLARO DA 
COSTA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.85 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha 12,  não  houve  penalidade quanto  a  erro  de 
pontuação, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 21, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações intercaladas (CEGALLA 2008: 428), porém na oração escrita pelo candidato na 
linha “(...) a influência da tecnologia da comunicação, traz até a sociedade informações 
que possam trazer benefícios (...)” não há o uso da vírgula, portanto, o ponto não será 
revertido; 

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.3.2 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.3.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.3.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
as notas atribuídas aos itens II, III e IV do conteúdo serão mantidas, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

                                        (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 697 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM MATEUS BORGES 
CARDOSO VIEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.86 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.12 quanto aos pedidos referentes à parte gramatical, 
não serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c 
o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a 
bibliografia pesquisada;

1.2.7 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.2.2 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não 
sofisticada.  A redação não se apresenta,  contudo,  bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. Por isso, a nota nesses quesitos será mantida. 

2 RESOLVE:

2.1  não  conhecer  do  recurso  quanto  ao  pedido  referente  à 
parte gramatical, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 



presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 698/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM EMANUEL SOUZA 
RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.87 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.2 quanto aos pedidos referentes à parte gramatical,  não 
serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a 
bibliografia pesquisada;

1.2.13 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  - 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por isso, a nota será mantida 
nesses quesitos. 

2 RESOLVE:

2.1  não  conhecer  do  recurso  quanto  ao  pedido  referente  à 
parte gramatical, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 699/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM MARCOS ANTÔNIO 
DA SILVA FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.88 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 11, a grafia da palavra “novos” está confusa e 
dificultou a leitura do período. O ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 12, a grafia da palavra “acusar” está confusa e 
dificultou a leitura do período. O ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 26, a palavra “sadio” não tem acento gráfico. O 
ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 700/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM LUCAS  VIEIRA 
GOULART interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.89 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.14 quanto aos pedidos referentes à parte gramatical, 
não serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c 
o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a 
bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  - 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade Vocabular - o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por isso, a nota será mantida 
nesses quesitos. 

2 RESOLVE:

2.1  não  conhecer  do  recurso  quanto  ao  pedido  referente  à 
parte gramatical, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 701/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM WASHINGTON DOS 
REIS ALVARENGA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.90 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.15 no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.8 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.8. no quesito Organização adequada dos parágrafos - 
há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

 
1.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular  -  o  candidato 

demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A nota será mantida 
nesses quesitos.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 702/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM ADEMILSON 
ANTÔNIO FERREIRA LEITE interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.91 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.16  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  Coerente  das  Ideias  e 
Informatividade - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas  sem relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de  articulação  de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.9 no  quesito  Adequação  do  Uso  de  Articuladores  - 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos.

1.2.9. no quesito Organização Adequada de Parágrafos - 
há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam  total  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade, a exemplo do terceiro parágrafo;

1.2.5 no quesito  Propriedade Vocabular  -  o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e  originalidade.  A  nota  nesses 
quesitos será mantida.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 703 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM WELLINGTON JOSÉ 
DE MIRANDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto ao conteúdo:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2  a  atitude  lingüística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;



1.2.4  esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.5  no  texto  do  candidato  observam-se  uso  excessivo  e 
inadequado  de  conectivos,  ponto  de  vista  não  definido,  argumentação  insuficiente, 
excesso de palavras desnecessárias que afetam a clareza e a objetividade do texto, 
muitos erros gramaticais, vocabulário demasiado simples, tema desenvolvido de forma 
tangencial  com  uso  superficial  de  informações  de  senso  comum,  sem  demonstrar 
habilidade acima da média, ou seja, a coesão e a coerência estão ausentes no texto;

1.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
os supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém 
as notas atribuídas aos itens do Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 704/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ÉDIO  MARCOS 
LOPES BATISTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que 

1.2.1 na linha 03,  as alegações não procedem, pois  não há 
ponto descontado na linha e nem a situação apresentada em todo o texto, portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2  a  atitude  lingüística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento 
do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 



relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5 em relação aos itens III, IV e V, o testo não apresenta 
articuladores eficazes para garantir a progressão das ideias, os parágrafos apresentam 
excesso de informações que também não estão relacionadas entre si e o vocabulário é 
muito  limitado  e  o  uso  da  língua  padrão  não  confere  ao  candidato  propriedade  e 
originalidade;

1.2.2.6 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e  os  supracitados,  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens III, IV e V do Conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  705/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WILLIAN BARRETO 
DE MORAIS RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na  linha  5,  o  candidato  alega  que  a  vírgula  não  foi 
aplicada para separar a expressão “em sua maioria” por se tratar de adjunto adverbial 
breve (CEGALLA:429), contudo, a expressão tem caráter explicativo e não se trata de 
advérbio e sim, de substantivo, conquanto não pode ter a função de adjunto adverbial 
no  período.  As  expressões  explicativas  e  interpositivas  são  separadas  por  vírgulas 
(CEGALLA: 429) e (SACCONI: 384), portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 22, o candidato alega que o uso da expressão 
“nosso trabalho” é justificável porque o candidato é um policial militar, contudo, não há 
nenhum referente  anterior  no  texto  relacionado  a  essa  expressão,  além  de  que  a 
justificativa do candidato é improcedente e não foi anexada a bibliografia pesquisada, 
portanto a Comissão revisora deixa de conhecer o pedido alusivo a essa linha;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 



implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação aos itens I, II e IV, o texto do candidato evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, há desvios do tema no terceiro parágrafo, 
pouca criatividade, expressões desnecessárias (rebuscamento), muitos erros gramaticais 
que prejudicaram a coesão e coerência textuais, imprecisão no uso da língua padrão 
(“fica  a  dica”-  linha  20),  parágrafos  com  excesso  de  ideias  e  não  relacionados 
(inexistência da progressão).

O desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto 
claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso 
comum,  sem mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma habilidade  acima  da 
média nota 4. O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias  no  interior  do  texto.  Há níveis  razoáveis  de  divisão  de parágrafos,  porém os 
períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II e 
IV do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 706 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GEANDERSON FERNANDO 
FERREIRA CORRADI interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 04 e 12, o candidato alega que foram descontados 
pontos devido ao uso indevido do sinal de crase, contudo se trata de erros ortográficos idênticos 
e  assim  um  só  ponto  deveria  ter  sido  descontado.  Após  análise,  verifica-se  que  os  erros 
assinalados são de natureza morfológica e não ortográfica, daí não se enquadra no item 5.2.2.2.1 
do edital do concurso, dessa forma, os pontos não serão revertidos;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo  e  à  linha  10,  o  pedido  não  está  em 
consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital  DRH/CRS n° 02/12, de 
13Fev12. Em relação ao conteúdo, apresentou-se sem fundamentação lógica e consistente, e em 
relação  à  linha  10,  o  candidato  não  anexou  a  bibliografia  pesquisada  correspondente  às 
alegações. 

2 RESOLVE:
 

2.1 conhecer do recurso em relação às linhas 4 e 12, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do pedido em relação à linha 10 e ao conteúdo;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 707/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM LUCIANO DE FARIA 
FIGUEREDO FILHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.92 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 708/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM RAFAEL MATIAS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.93 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  quanto  ao  pedido  referente  à  linha  26,  não  será 
conhecido,  pois  o  candidato  não  anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  para 
fundamentar as suas justificativas, conforme o disposto no subitem 9.2, item 9 (Dos 
Recursos) c/c o Anexo “D”  do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12.

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto constata-se 
que o desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios 
que prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque 
e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) pra o 
desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no quesito Argumentação coerente das ideias verifica-
se que o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas sem 
relação entre si.  O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em 
todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos nota-
se que há uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos 
de ideias e/ou ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.2.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 



as notas atribuídas aos itens I,  II  e IV do conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato."

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do pedido referente à linha 26, por falta de 
amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 709 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM FARLEY  ALVES 
COELHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.94 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 20, as alegações do candidato não procedem, 
pois os erros assinalados são de pontuação e não ortográficos, portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 



relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  parágrafos  não 
relacionados à introdução,  incoerências,  preciosismos,  uso  inadequado de pronomes, 
desvios do tema,  circularidades,  pontuação inadequada,  argumentação  inconsistente, 
vocabulário  muito  limitado,  ou  seja,  a  coesão  e  a  coerência  estão  prejudicadas, 
caracterizando o texto como obscuro e prolixo.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I ao V 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 710/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM ANDRÉ RENATO 
ALBUQUERQUE MORAIS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.95 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O  texto  do  candidato  apresenta  ideias  que  se  limitam  ao 
senso-comum,  com  um  alto  grau  de  previsibilidade  sendo  que  o  ponto  de  vista 
desenvolvido apenas constata obviedades, há muitos erros gramaticais, circularidades, 
ausência de conectivos eficazes para garantir a progressão textual, uso inadequado de 
pronomes. Os argumentos são insuficientes para defender o ponto de vista apresentado 
na introdução, pois o desenvolvimento do tema evidencia ingenuidade e proximidade ao 
senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média, ou seja, a coesão e a coerência estão prejudicadas.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I ao V 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 711/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM FELIPE EVANGELISTA 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.96 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 7, de acordo com Cegalla, o adjunto adverbial, quando 
breve,  pode  dispensar  a  vírgula.  O  adjunto  adverbial  “hoje”  não  precisa  ser  separado  por 
vírgulas. Ainda na mesma linha, a construção “esta de fácil prática” ficou confusa, sem coerência. 
A  nota  será  mantida  nos  dois  casos  mencionados  na  referida  linha.  Os  pontos  não  serão 
revertidos;

1.2.2 na linha 8, a vírgula deve ser empregada para separar orações 
adjetivas em que os verbos se sucedem, como na referida linha.  O ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 10, o trecho “introduzir conhecimento na população” 
ficou mal empregado no período. As ideias ficaram sem sentido, o termo poderia ser substituído 
por outro que melhor se adequasse ao período. O ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 18, não há referente para a “atuação.” De quem é a 
atuação?  Não está claro no período analisado. O ponto não será revertido;

1.2.5  na  linha  25,  o  pronome  “ele”  está  sem  referente  claro, 
comprometendo a compreensão do período. O ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

  Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 712 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM DANIEL ROBSON 
SILVA SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.97 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.16.1. o conteúdo da Prova de Redação do candidato foi 
novamente analisado pela Comissão Revisora considerando-se os aspectos citados no 
recurso. A leitura de um texto dissertativo deve suscitar no leitor a certeza de que o 
autor soube pensar, encontrar as ideias, concatená-las e transmiti-las de maneira lógica, 
coerente e organizada;

1.2.16.2. o  desenvolvimento  do  tema  se  dá  de  maneira 
tangencial, com excesso de desvios que prejudicam a unidade do texto, além de não 
demonstrar  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) pra o desenvolvimento do tema. O ponto 
de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas sem relação entre  
si;

1.2.16.3. o texto apresenta problemas sérios de articulação  
de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central. Apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação  explícita  entre  os  argumentos  desenvolvidos.  Há  uma  boa  de  divisão  de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas;

1.2.16.4. não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão 
e  complexidade  presente  na  divisão  dos  parágrafos  da  redação.  O  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 



ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto.  

1.2.2.5  desta  forma,  em  consonância  com  os  aspectos 
supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637), a Comissão Revisora mantém as 
notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 713/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM ADRIANO RODRIGO 
DE FIGUEIREDO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.98 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema: o texto em análise 
caracteriza-se por uma abordagem tangencial do tema. O autor se vale de ideias do 
senso  comum  para  construir  sua  argumentação  (“Muito  se  tem  discutido  sobre  a 
influência da mídia televisiva na formação do caráter individual”).  O resultado é um 
texto com pouca qualidade e pouco convincente, uma vez que não se observa a defesa 
adequada de um ponto de vista, o que constitui a essência do texto tipologicamente 
argumentativo;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  texto  evidencia  esforço  mínimo do  candidato  pela  criticidade.  Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que não se observa uma tese, a defesa dessa 
tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O 
nível de informatividade é baixo;

1.2.1.3  no quesito  -  Adequação  do uso de  articuladores:  a 
simples  justaposição  de  frases  não  é  o  suficiente  para  se  conseguir  um texto  bem 
articulado. Um rigoroso entrelaçamento de ideias é fundamental para que o leitor não se 
perca e consiga interpretar o texto adequadamente. Ao escrever, é imprescindível captar 
as ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia,  de modo que as principais 
sejam enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos 
sintáticos e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do 
candidato apresenta deficiências de articulação que comprometem a unidade semântica;



1.2.1.4 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação 
parece  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo.

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra  ter  um conhecimento  razoável  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  a 
necessária precisão no uso da modalidade padrão, para expressar-se com a propriedade 
requerida  pelo  gênero.  A  título  de  exemplo,  nas  linhas  18  e  19,  observa-se  uma 
imprecisão  vocabular  que  compromete,  seriamente,  a  legibilidade  do  texto:  “Esses 
métodos influem em uma melhor condição de vida da população”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 714/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEONARDO VAZ DA 
COSTA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.99 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

 1.2.1  na  linha  4,  a  virgula  não  deve  ser  empregada  para 
separar orações adjetivas restritivas. A nota será mantida;

 1.2.2 na linha 16, o período ficou confuso, sem coerência . A 
nota será mantida, 

 2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  715/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM KLEBER ANDRADE 
DA SILVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.100 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 na linha 6, de acordo com Cegalla, o adjunto adverbial, 
quando breve, pode dispensar a vírgula. O adjunto adverbial “dia-a-dia” não precisa ser 
separado por vírgulas. A nota será mantida;

 1.2.2 na linha 8, de acordo com Cegalla, o adjunto adverbial, 
quando breve, pode dispensar a vírgula. A nota será mantida;

 1.2.3 na linha 12, o candidato inicia o período com o verbo 
“Somando-se”, este ficou mal empregado, pois não nos remente a um referente claro. 
As ideias ficaram sem sentido, o termo poderia ser substituído por outro que melhor se 
adequasse ao período. A nota será mantida;

 1.2.4 na linha 17, as ideias estão sem coerência ,o candidato 
deveria ter articulado melhor as informações do período.   A nota será mantida;

 1.2.5 na linha 23,  o verbo “agem” foi  grafado de maneira 
incorreta. A nota será mantida;

  1.2.6 na linha 24, as palavras “caráter” e “está” não foram 
acentuadas pelo candidato. A nota será mantida,  

 2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 716/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 –  SD PM MAX FELIPE DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.101 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  quanto  ao  pedido  referente  à  linha  16  da  parte 
gramatical,  não  será  conhecido  por  não  estar  em consonância  com o  item 9  (Dos 
Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a 
bibliografia pesquisada;

1.2.17 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  O 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito argumentação coerente das ideias e infor-
matividade - O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias sol-
tas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores –  Apre-
senta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que per-
mitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não ha-
ver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;



1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 No quesito Propriedade vocabular – O texto apresenta 
pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não 
sofisticada.  A redação não se apresenta,  contudo,  bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. Por esses motivos as notas atribuídas aos quesitos I ao V serão mantidas,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
16, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota do 
recorrente inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   717/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 –  SD PM PAULO ROBERTO 
TEIXEIRA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.102 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 quanto ao conteúdo:

 1.2.1.1  no  quesito Pertinência  ao  tema  proposto  –  A 
abordagem que o candidato apresenta é desfocada e tangencial, embora não se possa 
dizer que fuja ao tema proposto. O texto é circular, simplista e mal articulado. Quase 
nada se diz acerca do tema;

 1.2.2.2  no  quesito Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
– não se realiza de forma satisfatória. A tese é confusa, mal estruturada (...”a Polícia 
Militar  de Minas Gerais,  através da influência  da televisão e a formação do caráter 
individual  de seus integrantes,  promove ao povo mineiro  a  efetividade nos serviços 
prestados”). Por conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela 
também o é. As ideias apresentadas nada mais fazem que repetir o senso comum, sem 
clareza ou sistematização. A impressão que se tem é que o candidato não sabe o que 
dizer acerca do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

                                              1.2.2.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores – O 
texto apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz 
de forma limitada. Isso pode ser observado, por exemplo, na linha 13: “Outro fator 
relevante  para  a  melhoria  de  uma sociedade...”.  Entretanto,  em  nenhum momento 
anterior  o  candidato  se  referiu  a  algum  “fator  relevante  para  a  melhoria  de  uma 
sociedade”. Desse modo, o emprego da expressão “outro fator relevante...” é totalmente 
inadequado. Ocorrências dessa natureza se repetem ao longo de todo o texto;



 1.2.2.4  no  quesito  Organização  de  parágrafos  –  A 
paragrafação, embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as 
necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo;

 1.2.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular  –  O  candidato 
demonstra  ter  pouco  domínio  do  padrão  culto  da  língua.  Seu  vocabulário  é  muito 
limitado e se restringe, quase que exclusivamente, a expressões clichês, como: “Nesse 
contexto a Polícia Militar...”; “Nessa ótica...”; “...em busca da excelência dos serviços 
prestados...”;  “...tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver”.  Essa limitação 
vocabular, aliada a outras deficiências, torna esse texto um construto de má qualidade,

 2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  718/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 –  SD PM PAULO RICARDO 
GOMES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.103 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1  na  linha  4:  Faltou  um  verbo  de  ligação  para  bem 
estruturar o período (“... já que esta [está] presente em grande parte da vida...”. O 
candidato não faz jus ao que requer;

1.2.2 na linha 24: O emprego do verbo ser é inadequado ao 
contexto e produz um problema de ordem sintática (‘...seja na fase adulta é notória é 
pode contribuir para o desenvolvimento...”). O candidato não faz jus ao que requer,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  719/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 –  SD PM RAFAEL ALOÍSIO 
COELHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.104 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1  na  linha  12:  O  candidato  grafou  incorretamente  a 
palavra “formação”, porquanto o cedilha foi colocado sob a letra “a”, não sob a “c”. O 
candidato não faz jus ao que requer,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  720/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 –  SD PM RAFAEL CAMILO 
ASTONI interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.105 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 Argumentação coerente das ideias e informatividade – 
O texto evidencia algum esforço do candidato pela criticidade. Ainda assim, há falhas 
quanto ao cumprimento pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão –, 
uma  vez  que  não  se  observa  uma  tese  clara,  a  defesa  dessa  tese,  por  meio  de 
argumentos  robustos,  nem  uma  conclusão  compatível  com  o  todo.  O  nível  de 
informatividade  é  baixo,  e  o  candidato  constrói  o  texto  com  base  em argumentos 
irrelevantes, como se pode ver nas linhas 3 a 6: “Dessa forma, a televisão pode exercer 
influência positiva ou negativa para o crescimento social, o que exige responsabilidade 
mútua das pessoas que desenvolvem os programas, como também daqueles que os 
assistem”.  O trecho, além de mal construído sintaticamente, é vazio de significação. 
Esse tipo de ocorrência permeia todo o texto analisado;

                                    1.2.1.2 Adequação do uso dos articuladores – O texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada;

  1.2.1.3  Organização  de  parágrafos  –  A  paragrafação  é 
deficiente  e  parece  aleatória.  Não  se  fazem as  necessárias  ancoragens  próprias  do 
gênero  argumentativo.  A  título  de  exemplo,  pode-se  citar  o  último  parágrafo,  que, 
contrariando a expectativa, não apresenta conclusão compatível com o que foi abordado 
ao longo do texto;

 1.2.1.4 Propriedade vocabular – O candidato demonstra ter 
conhecimento  limitado  do padrão culto  da língua,  o  que se  materializa  no emprego 



indevido de inúmeras palavras e expressões ao longo do texto. Isso pode ser observado, 
por  exemplo,  no título  (emprego equivocado de “paradoxo”)  e  na linha 6 (emprego 
inadequado de “mútua”). Por esses motivos, a nota atribuída aos itens de conteúdo será 
mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 721/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM RAFAELA  TORRES 
DA SILVA RODRIGUES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.106 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 Argumentação coerente das ideias e informatividade – 
O texto evidencia algum esforço do candidato pela criticidade. Ainda assim, há falhas 
quanto ao cumprimento pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão. 
Embora  a  tese  seja  clara  (a  mídia  pode  influenciar  positiva  ou  negativamente  as 
pessoas), a defesa dessa tese é insuficiente, mais próxima do senso comum. O nível de 
informatividade é baixo;

                                    1.2.1.2 Adequação do uso dos articuladores – O texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. Isso 
pode ser observado, por exemplo, nas linhas 9 a 11: “De modo positivo, a televisão 
auxilia na educação, na divulgação dos direitos dos cidadãos, na prevenção de doenças, 
‘além de programas que incentivam a cultura e o lazer”.  A ausência de paralelismo 
sintático, no trecho marcado com aspas simples, evidencia a deficiência do candidato 
quanto ao uso de articuladores textuais;

  1.2.1.3 Organização de parágrafos – A paragrafação, embora 
com  algum  nível  de  sistematização,  é  deficiente.  Não  se  fazem  as  necessárias 
ancoragens próprias do gênero argumentativo;

 1.2.1.4 Propriedade vocabular – A  candidata demonstra ter 
um conhecimento razoável da língua, embora isso não lhe confira a necessária precisão, 
no  uso da modalidade padrão,  para  expressar-se  com a propriedade requerida pelo 
gênero, 



    2 RESOLVE:

   2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 722/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM RAQUEL CRISTINA 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.107 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 na linha 10: A palavra “relação”  encontra-se grafada 
incorretamente. O candidato empregou o acento circunflexo (“relaçâo”), em vez do til e, 
portanto, não faz jus ao que requer; 

 1.2.2 Linha 18: Há erro de ortografia. O candidato escreve 
“exarcebado”, palavra inexistente na língua portuguesa. Portanto, não faz jus ao que 
requer;

 1.2.3 quanto ao conteúdo:

 1.2.3.1 Organização de parágrafos – A paragrafação, embora 
com  algum  nível  de  sistematização,  é  deficiente.  Não  se  fazem  as  necessárias 
ancoragens próprias do gênero argumentativo. A título de exemplo, não se verifica uma 
conclusão compatível com a argumentação apresentada ao longo do texto. A expectativa 
em torno do último parágrafo do texto, que deveria conter a conclusão, não se satisfaz;

 1.2.3.2 Propriedade vocabular – A candidata demonstra ter 
um conhecimento razoável da língua, embora isso não lhe confira a necessária precisão, 
no  uso da modalidade padrão,  para  expressar-se  com a propriedade requerida pelo 
gênero. Na linha 2, por exemplo, ele produz um pleonasmo vicioso: “caráter individual 
das pessoas”, evidenciando limitação vocabular,

    2 RESOLVE:



   2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 723/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM REINALDO PAULO 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.108 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1  na  linha  5:  O  substantivo  “caráter”  foi  escrito, 
indevidamente,  como “carácter”.  A  bibliografia  apresentada  diz  respeito  à  grafia  no 
Português de Portugal,  não no Português do Brasil.  O candidato não faz jus ao que 
requer;

 1.2.2 na linha 8: A sigla TV foi grafada, indevidamente, com 
letras minúsculas. O candidato não faz jus ao que requer;

 1.2.3 na linha 22: Não cabe, nesse contexto, o emprego do 
substantivo  “programação”  no  plural,  porquanto  “programação”  já  é  o  conjunto  de 
programas.  Não  é  correto,  portanto,  nesse  caso,  se  escrever  “esses  conjuntos  de 
programas [programações],quando visualizados...”, mas sim, “esses programas...”, ou 
“essa programação...”. O candidato não faz jus ao que requer,

 2 RESOLVE:

  2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

  2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 724/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  RICHARD  WAGNER 
SANTANA BENJAMIM interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.109 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

 1.2.1  na  linha  9:  Há  erro  quanto  ao  emprego  do  acento  grave, 
indicativo do fenômeno da crase, e quanto à ausência  do verbo de ligação “...  à violência  e 
explicita (sic)”. O candidato não faz jus ao que requer;

 1.2.2 quanto ao conteúdo:

 1.2.2.1 no quesito  Adequação do uso dos articuladores –  O texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. Isso pode ser 
observado, por exemplo,  na linha 17: “...a  Polícia  Militar  de Minas Gerais trabalha  de forma 
positiva na ajuda da formação do caráter...”. Ocorrências dessa natureza permeiam todo o texto;

 1.2.2.2  no  quesito  Organização  de  parágrafos  –  A  paragrafação, 
embora  com  algum  nível  de  sistematização,  é  deficiente.  Não  se  fazem  as  necessárias 
ancoragens próprias do gênero argumentativo,

 2 RESOLVE:

  2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

  2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 725 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RODRIGO ALMEIDA 
RAMOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.110 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.2 quanto ao conteúdo:

 1.2.2.1  no  quesito   Pertinência  ao  tema  proposto  –  A 
abordagem que o candidato apresenta é pertinente, embora caracterizada por alto grau 
de previsibilidade e circularidade;

 1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – O texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Assim, o 
pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza de forma 
satisfatória. A tese é simplista. A argumentação que se faz em torno dela é insuficiente, 
limitada. Observa-se que o nível de informatividade é baixo;

 1.2.2.3 no quesito  Adequação do uso dos articuladores –  O 
texto  apresenta  pouca  progressão,  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
limitada. A repetição excessiva da palavra “televisão” evidencia que o candidato tem 
pouco domínio dos articuladores textuais;

 1.2.2.4  no  quesito  Organização  de  parágrafos  –  A 
paragrafação,  embora  com  algum  nível  de  sistematização,  é  deficiente  e  parece 
aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo; 

 1.2.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular  –  O  candidato 
demonstra ter pouco domínio da modalidade padrão da língua. Suas escolhas lexicais 
corroboram essa afirmação. Na linha 11, há o emprego equivocado de uma palavra, 
como se pode ver: “...muitas vezes não usufruiu de bons momentos com a família em 



detrimento da televisão”. Detrimento significa prejuízo, dano, não o contrário. Assim, o 
candidato não faz jus ao que requer,

 2 RESOLVE:

  2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

  2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 726 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RICHARD HENRICK 
VIEIRA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.111 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.2 quanto ao conteúdo:

 1.2.2.1 no quesito  Pertinência ao tema proposto – O texto 
caracteriza-se por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do 
senso  comum,  sem  originalidade  de  enfoque.  Além  disso,  é  pouco  informativo  e 
recheado de clichês, o que lhe compromete a qualidade;

 1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – O texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Assim, o 
pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza de forma 
satisfatória. A tese é uma espécie de aconselhamento, como se pode ver no primeiro 
parágrafo  (linha3):  “Em  função  disso,  cabe  à  comunidade  saber  aproveitar  este 
instrumento...”.  Os  argumentos  são  tão  inconsistentes  quanto  a  tese.  Assim,  a 
argumentação apresentada é muito deficiente;

 1.2.2.3 no quesito  Adequação do uso dos articuladores –  O 
texto apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada 
e, por vezes,  incorreta.  Isso pode ser observado, por exemplo, nas linhas 18 e 19: 
“Portanto, a televisão ajuda na formação do cidadão exemplar,  que  com a ajuda da 
Polícia Militar  resulta  [o quê?] no aumento da qualidade de vida da comunidade”. O 
emprego do pronome (recurso coesivo), nesse caso, é inadequado, porque provoca uma 
confusão semântica no interior da sentença;



 1.2.2.4  no  quesito  Organização  de  parágrafos  –  A 
paragrafação, embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as 
necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo,

 1.2.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular  –  O  candidato 
demonstra ter um conhecimento limitado da modalidade padrão da língua, o que faz 
com que repita, demasiadamente, palavras e expressões no texto, conforme assinalou a 
equipe de correção da prova. Por esses motivos, a nota atribuída aos quesitos I ao V 
será mantida,

 2 RESOLVE:

  2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

  2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 727/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD PM RAFAEL  DE 
MAGALHÃES SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.112 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 1, a palavra “décadas” é proparoxítona e deve 
ser  acentuada.  O  candidato  não  fez  a  marcação  do  acento  adequada.  A  nota  será 
mantida.

1.2.18 na linha 8, o candidato empregou corretamente a 
crase diante da palavra “cidades”, portanto deveria ser no singular. “A televisão chegou 
à cidades do interior...”. A nota será mantida.

1.2.3 na linha 22, a construção “vale se destacar” não deve 
ser separada por hífen. A nota será mantida. 

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  O 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema.

1.2.4.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum.



1.2.4.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.

1.2.4.4  no  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos as 
notas atribuídas aos quesitos I, II, IV e V será mantida, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 728 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM RICARDO AUGUSTO 
DE FARIA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.113 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 3, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações coordenadas adversativas. A nota será mantida.

1.2.2  nas  linhas  23  e  24,  o  período  ficou  ambíguo,  pois  o 
candidato  coloca  que “a  televisão  influencia ...na vida das  pessoas  influenciando no 
caráter....”.  O termo em destaque poderia  ser  substituído  por  outro  que melhor  se 
adequasse ao período. A nota será mantida.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 729 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 –  SD PM ROGÉRIO ALVES 
MONTEIRO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.114 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao pedido referente às linhas 1,5,6 e 20 da parte 
gramatical,  não  será  conhecido  por  não  estar  em consonância  com o  item 9  (Dos 
Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a 
bibliografia pesquisada;

1.2.19 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  O 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema.

1.2.2.2 no quesito argumentação coerente das ideias e infor-
matividade - o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresen-
ta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisi-
bilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum.

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores –  o tex-
to apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coe-
sivos. 



1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmen-
te equilíbrio entre concisão e complexidade.

1.2.2.5 No quesito Propriedade vocabular – O texto apresenta 
pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não 
sofisticada.  A redação não se apresenta,  contudo,  bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. Por esses motivos as notas atribuídas aos quesitos I ao V serão mantidas,

2 RESOLVE:

2.1  não conhecer  do recurso  quanto  ao  pedido  referente às 
linhas 01,05,06 e 20 por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota do 
recorrente inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  730 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  REGES  SOARES  PENA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.115 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 Na linha 27, o período ficou ambíguo, pois se é “caráter 
individual” tem que ser “de cada pessoa”. A nota será mantida. 

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  No  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída nesse quesito será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 731/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  RODRIGO  NESTOR 
CARVALHO DE MELO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.116 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  Nas  linhas  2,  15  e  18,  o  candidato  empregou  aspas 
aleatoriamente nas palavras “oferecido”, “formação” e “fornecidos”.  O uso das aspas 
está incorreto nos períodos analisados. A nota será mantida;

1.2.2  Na  linha  28,  o  candidato  rasurou  a  palavra 
“conhecimentos”, por isso foi descontado 1 ponto em ortografia. A nota será mantida;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1   no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  – 
O desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.3.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - O texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos; 



1.2.3.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular - O texto apresenta 
pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não 
sofisticada.  A redação não se apresenta,  contudo,  bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. Por esses motivos, a nota atribuída nesses quesitos será mantida, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  732/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VINÍCIUS DA SILVA 
SOBRINHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.117 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 3, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações explicativas. A nota será mantida;

1.2.2 na linha 14, o candidato não empregou a vírgula para 
separar o adjunto adverbial intercalado “principalmente”. A nota será mantida;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 no quesito Pertinência ao tema proposto – O desenvol-
vimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade 
de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candi-
datos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2 no quesito argumentação coerente das ideias e infor-
matividade - O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresen-
ta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisi-
bilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.3.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - As re-
lações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar proprie-
dade e diversificação no uso de recursos coesivos. 



1.2.3.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmen-
te equilíbrio entre concisão e complexidade.

1.2.3.5 No quesito  Propriedade vocabular  -  O candidato de-
monstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da lín-
gua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída os quesitos I a V será mantida, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 733/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  WANDERSON 
PACÍFICO MONTEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.118 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Adequação do uso de articuladores - As re-
lações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar proprie-
dade e diversificação no uso de recursos coesivos; 

1.2.1.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmen-
te equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.3 no quesito Propriedade vocabular - O candidato de-
monstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da lín-
gua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída os quesitos I a V será mantida, 

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 734/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM SEBASTIÃO DE 
SOUZA GONÇALVES JÚNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.119 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  Na linha 12, o candidato não empregou a vírgula para 
separar o adjunto adverbial intercalado “principalmente”. A nota será mantida.

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1    no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –   O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito argumentação coerente das ideias e infor-
matividade – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade.  Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos 
quesitos I,II e IV será mantida, 

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 735/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  FELIPE  TADEU 
GAMMARO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.120 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto – O desenvol-
vimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade 
de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candi-
datos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 No quesito argumentação coerente das ideias e infor-
matividade - O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresen-
ta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisi-
bilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.2.3 No quesito Adequação do uso de articuladores - As re-
lações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar proprie-
dade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.4 No quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmen-
te equilíbrio entre concisão e complexidade;



1.2.2.5  No  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos quesitos I ao V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 736/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FLÁVIO FERREIRA 
DE MESQUITA interpôs recurso  administrativo  por  não concordar  com sua nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.121 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 7, o candidato empregou o acento gráfico de 
maneira confusa na palavra “constrói”. Ao nosso entender vemos um “til” em cima da 
vogal “o”. A nota será mantida;

1.2.2 na linha 15, a palavra “avaliar” está rasurada e escrita de 
maneira confusa. A nota será mantida;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 no quesito Pertinência ao tema proposto - O desenvol-
vimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candi-
datos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2 no quesito argumentação coerente das ideias e infor-
matividade – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto;

1.2.3.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;



1.2.3.4 No quesito Propriedade vocabular – O texto apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou de-
masiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A Comissão Revisora 
mantém a nota atribuída nesses quesitos. 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 737 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RAFAEL AUGUSTO 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.122 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Adequação do uso de articuladores - As re-
lações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar proprie-
dade e diversificação no uso de recursos coesivos; 

1.2.1.2 No quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmen-
te equilíbrio entre concisão e complexidade.

1.2.1.3 No quesito  Propriedade vocabular  -  O candidato de-
monstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da lín-
gua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A nota será mantida 
nesses quesitos. Por esses motivos, a nota atribuída aos quesitos III,IV e V será manti-
da,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 738/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  ALEXANDRE 
BALMANT interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.123 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 na linha 7, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial “atualmente”. A nota será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  739  /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  BRENO  RODRIGUES 
LOPES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.124 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 quanto ao conteúdo:

 1.2.1.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  O 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;

 1.2.1.2 no quesito Propriedade vocabular - O candidato demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída nos quesitos I 
e V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   740/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JÚNIO RODRIGUES 
SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.125 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1  na  linha  1,  a  palavra  “programações”  foi  acentuada 
incorretamente pelo candidato. O acento deve ser empregado s obre a vogal “o”.  A nota 
será mantida;

 1.2.2  na  linha  6,  a  palavra  “percepção”  foi  acentuada 
incorretamente pelo candidato. O acento deve ser empregado sobre a vogal “a”.  A nota 
será mantida;  

 1.2.3  na  linha  11,  a  palavra  “programação”  foi  acentuada 
incorretamente pelo candidato. O acento deve ser empregado sobre a vogal “a”.  A nota 
será mantida;

 1.2.4  Na  linha  13,  a  palavra  “orientação”  foi  acentuada 
incorretamente pelo candidato. O acento deve ser empregado sobre a vogal “a”.  A nota 
será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 



Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  741/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFS/2012 - SD PM FERNANDA AQUINO 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.126 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 2, a candidata empregou o termo “indiscutível 
importância” para se referir à televisão. A “televisão” é um objeto e não pode discutir. O 
termo ficou mal empregado. Poderia ser substituído por outro que melhor se adequasse 
ao período. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 14, a televisão é um “meio” de comunicação e 
não um “veículo”. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.3.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores- 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;



1.2.3.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  742/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM THIAGO DONIZETH 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.127 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.1.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.1.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;



1.2.1.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não 
sofisticada.  A redação não se apresenta,  contudo,  bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. A Comissão mantém a nota nesses quesitos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  743/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM OSVALDO MARTINS 
JÚNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.128 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  4:  a  palavra  “influencia”  possui  dois 
significados: influencia, sem o acento circunflexo,  é verbo; influência, com o acento, é 
nome  feminino;  a  palavra  escrita  pelo  candidato  na  linha  “influência”  não  está  em 
concordância  com as  ideias  desenvolvidas  no parágrafo:  “É  notório  que a  televisão, 
como meio de comunicação de massa e massificação que ultrapassa fronteiras nacionais 
e  internacionais,  é  presente  e  permanente  no cotidiano dos diversos  indivíduos  que 
compõe  a  sociedade,  independente  do  nível  social,  influência  o  modo  de  agir  e  de 
pensar...”,  visto que a ideia é informar que a televisão influencia o modo de agir  e 
pensar das pessoas, ou as pessoas sofrem influência da televisão no modo de agir e 
pensar, desta forma, está correto o desconto do ponto na linha. Portanto, a alegação 
não procede;

1.2.2  na  linha  11,  no  parágrafo  escrito  pelo  candidato:  “A 
televisão, por meio de seu conteúdo veiculado em seus diversos canais, nos expõe a 
uma enorme gama de informações,  que influenciarão positiva ou negativamente nas 
nossas  ações  e  em  nossas  maneiras  de  pensar.  Seu  maior  papel  é  de  levar 
entreterimento às pessoas,  sem contudo esquecer  da sua função como formador de 
opinião.”,  grifo  nosso,  percebe-se  que   além  de  personificar  a  televisão,  não  há 
concordância nominal com o sujeito a que se refere (Cegalla 2008: 438). Portanto, a 
alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 



unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.3.2  a  atitude  linguística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.3.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.3.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.3.5 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  744/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM VALMIR SEBASTIÃO 
DUTRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.129 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: a abordagem 
que  o  candidato  apresenta  é  pertinente,  embora  caracterizada  por  alto  grau  de 
previsibilidade e circularidade;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Assim, o 
pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza de forma 
satisfatória. A tese é simplista e, por conseguinte toda a argumentação que circula em 
torno dela também é. O autor do texto nada mais faz que repetir lugares comuns, sem 
evidenciar esforço criativo;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  o 
texto  apresenta  pouca  progressão,  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
limitada. Isso pode ser comprovado , por exemplo, na linha 15: (“Com o passar do 
tempo esse caráter começa [a] sofrer...”). Ocorrências dessa natureza se repetem ao 
longo do texto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 745/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 - SD PM RONILDO DAVID 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.130 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra  ter  pouco  domínio  do  padrão  culto  da  língua,   necessário  para  que  se 
expresse com a propriedade requerida pelo gênero.  Observa-se, ao longo do texto, o 
emprego equivocado de inúmeras palavras, como se pode ver, por exemplo, nas linhas 3 
e  4.  Num  mesmo  período,  o  candidato  comete  diversos  equívocos  de  emprego 
vocabular: “A favor ou não [essa expressão não cabe no contexto], essa é uma realidade 
latente [o correto é “patente”] e  vislumbra [a realidade não pode vislumbrar nada; as 
pessoas é que vislumbram] um uso cada vez mais exacerbado [de quê?]”. A sentença, 
além de incoerente, evidencia a limitação vocabular de seu autor,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   746/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  CB PM RONALDO  DA 
SILVEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.131 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto evidencia algum esforço do candidato pela criticidade. Ainda 
assim,  há  falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que a tese, embora clara (a televisão, por seu 
alcance,  influencia  a  vida  das  pessoas),  não  é  defendida  com  eficiência.  O  texto 
caracteriza-se pela circularidade discursiva e repetição de lugares comuns;

1.2.1.2  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  o 
texto apresenta alguma progressão, mas o uso de recursos coesivos se faz de forma 
limitada e, às vezes, incorreta. Um bom exemplo é o que se observa na linha17, em que 
o  pronome  relativo  foi  usado  de  forma  errada:  “O  interesse  social  não  é, 
definitivamente, a volta da censura, da qual sofreram os meios de comunicação...”;

1.2.1.3  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra ter um conhecimento razoável do padrão culto da língua, embora isso não lhe 
confira a necessária precisão requerida pelo gênero.  O emprego equivocado de palavras 
e expressões permeia todo o texto. É o que se observa, por exemplo, nas linhas 14 e 
15: “Tal, ‘banda podre’, não se importa em difundir programas inadequados em horários 
impróprios, ou mesmo, informar tendenciosamente, fatos mentirosos ou que possuem 
[fatos não possuem interesse] interesse político”. Há inúmeros outros casos semelhantes 
na redação analisada,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  747/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM ROGÉRIO COELHO 
SAMPAIO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.132 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  texto  apresenta  problemas  de  informatividade.  Observa-se  que o 
pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza de forma 
satisfatória. A tese é mal estruturada. Por conseguinte, toda a argumentação que se faz 
em torno dela também o é. As ideias apresentadas nada mais fazem que repetir o senso 
comum, com algum nível de confusão, sem denotar nenhum esforço criativo por parte 
do candidato;

1.2.1.2 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação, 
embora com algum nível  de sistematização,  é  deficiente  e  parece aleatória.  Não se 
fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo;

1.2.1.3  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra  ter  pouco domínio do padrão culto  da língua.  O emprego equivocado de 
palavras e expressões, ao longo de todo o texto, corrobora essa afirmação. É o que 
ocorre, por exemplo, na linha 10: “A televisão constitui um desses instrumentos capazes 
de interagir  com a formação social  do indivíduo...”.  Aqui,  além do vazio  semântico, 
observa-se  o  emprego equivocado do verbo interagir  –  “televisão...  interagir  com a 
formação”,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 748/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM RODRIGO JÚNIOR 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.133 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: a abordagem 
que  o  candidato  apresenta  é  pertinente,  embora  caracterizada  por  alto  grau  de 
previsibilidade e circularidade;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–  não  se  realiza  de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por 
conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As 
ideias apresentadas nada mais fazem que repetir o senso comum, sem denotar nenhum 
esforço criativo por parte do candidato. O nível de informatividade é muito baixo;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  o 
texto  apresenta  pouca  progressão,  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
limitada.  Isso  pode  ser  observado,  por  exemplo,  na  linha  5:  “...  os  integrantes  da 
sociedade que estão em fase de formação do caráter pessoal terá significativa influência 
da  televisão  nessa  formação  (sic)”.  A  repetição,  nesse  caso,  é  indevida.  Há  outras 
ocorrências, de idêntica natureza, ao longo do texto,

1.2.1.4  no  quesito  Organização  de  parágrafos:  a 
paragrafação, embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as 
necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo;



1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra  ter  pouco domínio do padrão culto  da língua.  O emprego equivocado de 
palavras e expressões, ao longo do texto, corrobora essa afirmação. É o que ocorre, por 
exemplo, na linha 21: “Diante do que foi argumentado, é notável que a televisão pode 
influenciar...”. Aqui, a palavra “notável” (distinto, ilustre, insigne) foi, incorretamente, 
empregada com sentido de “perceptível”;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  749/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM VICTOR NELSON DE 
PAULA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.134 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema:  a abordagem que o 
candidato apresenta é pertinente, embora caracterizada por alto grau de previsibilidade 
e  circularidade.  O  texto  é  simplista  e  mal  articulado,  construído  com  base  em 
informações sobre o óbvio. É o que se observa, por exemplo, logo no primeiro parágrafo 
(linhas 1 e 2): “A sociedade pós-moderna é formada por indivíduos diversos”;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–  não  se  realiza  de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por 
conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As 
ideias  apresentadas  nada  mais  fazem que  repetir  o  senso  comum,  sem clareza  ou 
sistematização. A impressão que se tem é que o candidato não sabe o que dizer acerca 
do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  o 
texto apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz 
de  forma  limitada.  Isso  pode  ser  observado,  por  exemplo,  em  relação  à  repetição 
excessiva  do  substantivo  “influência”,  conforme  assinalou  a  Comissão  corretora  do 
texto;

 1.2.1.4 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação 
é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 



argumentativo. Um bom exemplo disso é o último parágrafo, que deveria apresentar 
uma conclusão para o texto, mas não o faz de forma eficiente;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra ter pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito 
limitado.  Em  alguns  momentos,  percebe-se  o  emprego  equivocado  de  palavras  ou 
expressões. É o que se observa, por exemplo, na linha 5, onde a palavra “linear” foi 
empregada fora de contexto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  750/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM VALMIR XAVIER 
MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.135 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema:   embora  não  se 
observe fuga ao tema, a abordagem que se apresenta no texto é simplista e superficial.  
O texto não ultrapassa o patamar do senso comum, é pouco significativo em termos 
semânticos e não propõe uma discussão relevante acerca do tema apresentado;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto evidencia algum esforço do candidato pela criticidade. Ainda 
assim,  há  falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que, embora se identifique uma tese, ela não é 
defendida adequadamente. A informatividade é baixa;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  o 
texto  apresenta  pouca  progressão,  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
limitada.  Pode-se  citar  como  exemplo,  as  linhas  18  e  19:  “Portanto,  o  caráter  do 
homem, caso ocorra um desvio dessa basilar responsabilidade [sem referente no texto], 
pode  ser  afetado...”.  Isso,  além de constituir  um problema de  organização  interna, 
evidencia deficiência quanto ao uso de articuladores textuais;

 1.2.1.4  no  quesito  Organização  de  parágrafos:  a 
paragrafação, embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as 
necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo;



1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra  ter  um  conhecimento  limitado  da  modalidade  padrão  da  língua.  As 
incorreções de ordem ortográfica corroboram isso. A sentença contida nas linhas 13 e 14 
também é um bom exemplo de inadequação vocabular: “ Transmitir dicas culturais [...] 
significa  fomentar no indivíduo  o verdadeiro objetivo da humanidade”.  O emprego do 
verbo fomentar, nesse caso, é inadequado ao contexto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  751/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM TIAGO CÉZAR SILVA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.136 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema: o texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem originalidade de enfoque. Além disso, é pouco informativo e recheado de clichês, o 
que lhe compromete a qualidade;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto evidencia algum esforço do candidato pela criticidade. Ainda 
assim,  há  falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão  –,  uma  vez  que  a  tese,  embora  clara,  não  é 
adequadamente defendida, e a conclusão não se mostra compatível com o todo. O nível 
de informatividade é baixo;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  o 
texto  apresenta  pouca  progressão,  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
limitada;

 1.2.1.4  no  quesito  Organização  de  parágrafos:  a 
paragrafação, embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as 
necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra  ter  um conhecimento  limitado  do  padrão  culto  da  língua,  o  que  implica 
dificuldade  para  se  expressar  com a  propriedade  requerida  pelo  gênero.   Um bom 



exemplo, entre outros que poderiam ser citados, é o presente nas linhas 7 e 8: “Um 
exemplo a ser citado – em se tratando de família – é o incentivo que determinados 
programas desenvolvem à separação de casais...”.  O emprego desse verbo,  fora de 
contexto, demonstra limitação de ordem vocabular,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  752/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM VINÍCIUS ALVES 
CINTRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.137 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1  no  quesito Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–  não  se  realiza  de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por 
conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As 
ideias  apresentadas  nada  mais  fazem que  repetir  o  senso  comum,  sem clareza  ou 
sistematização. A impressão que se tem é que o candidato não sabe o que dizer acerca 
do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

1.2.1.2 no quesito   Adequação do uso dos articuladores:  O 
texto apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz 
de forma limitada e, por vezes, até equivocada. Isso pode ser observado, por exemplo, 
na linha 3 (emprego descontextualizado da expressão “nesse ínterim”); linha 8 (“...dar 
uma educação qualificada à seus filhos...”) e linha17 (emprego inadequado de “frente ao 
exposto”), dentre outras;

1.2.1.3 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 
argumentativo.  Este  aspecto  pode ser  observado no último parágrafo  do texto,  que 
deveria apresentar uma conclusão, mas não o faz de forma satisfatória,

2 RESOLVE:



2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   753/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM FREDERICO SILVA 
QUEIROZ interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.138 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.20 na  linha  17,  um  ponto  foi  descontado  em 
ortografia devido a rasuras, pois a palavra escrita não está legível, portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.2  quanto  ao  pedido  referente  ao  conteúdo,  não  será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital  DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não apresentou fundamentação com 
argumentação lógica e consistente.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente ao 
conteúdo, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto à linha 17, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  754/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FARLEY DE JESUS 
BARBOSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 21, as alegações do candidato não procedem, 
pois a expressão “conforme a faixa etária” não é um adjunto adverbial “breve”, além de 
se apresentar deslocado no período - CEGALLA (2008, p.429) e SACCONI (2008, p.388) 
- portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

E em relação aos itens I, II e V, o texto do candidato apresenta 
parágrafos extensos com ideias fragmentadas, ausência de articuladores eficazes para 
estabelecer a repetição e a progressão textuais, circularidades, pouca informatividade, 
argumentação  inconsistente  e  vocabulário  demasiado  simples,  e,  ainda,  não  traz 
novidades ao leitor, portanto, a coesão e a coerência estão prejudicadas;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos  itens  I,  II  e  V serão mantidas,  uma vez que se trata  de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 755/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RODRIGO DA COSTA 
MACIEL interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 13, as alegações do candidato não procedem, 
pois a palavra “é” (do verbo ser) não foi acentuada graficamente, portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 



relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

Em relação aos itens I,  II,  III  e V do conteúdo, o texto do 
candidato  não  apresenta  articuladores  eficazes  para  estabelecer  a  repetição  e  a 
progressão  textuais,  há  muitos  erros  gramaticais  e  vocabulário  demasiado  simples, 
inclusive com repetição de palavras e de ideias que tornam o texto prolixo que não traz 
novidades ao leitor,  e a argumentação em relação ao ponto de vista  apresentado é 
insuficiente, ou seja, a coesão e a coerência estão prejudicadas;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens I, II, III e IV serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  756/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ALESSANDRO FÁBIO 
MENDES NOGUEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na  linha  10,  as  alegações  não  procedem,  pois  o 
candidato inseriu ponto final  antes de um pronome relativo “que” o qual inicia  uma 
oração subordinada adjetiva restritiva, conforme CEGALLA (2008, p.391), portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O texto do candidato apresenta ideias que se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o ponto de vista desenvolvido 
apenas  constata  obviedades,  há  contradições  e  repetições  de  ideias,  ausência  de 
articuladores  eficazes  para  garantir  a  progressão  textual.  Os  argumentos  são 
insuficientes  para  defender  o  ponto  de  vista  apresentado  na  introdução,  pois  o 
desenvolvimento do tema evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média, ou seja, a 
coesão e a coerência estão prejudicadas;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens I ao V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  757/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JOÃO  PAULO 
ANDRADE DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 23, as alegações não procedem, pois a vírgula 
foi  inserida após a  palavra  “que”  e  não após a  palavra  “certamente”  como alega o 
candidato,  e  além  disso,  a  palavra  “que”  tem  função  sintática  de  conjunção 
subordinativa, daí não pode ser apresentar separada por vírgula do termo seguinte do 
período conforme SACCONI (2008, p.412), portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O texto do candidato apresenta ideias que se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o ponto de vista desenvolvido 
apenas  constata  obviedades,  há  emprego  inadequado  de  articuladores  e  pontuação, 
parágrafos com excesso de ideias que também não se relacionam entre si, preciosismo, 
tangência,  muitos  erros  gramaticais  e  os  argumentos  são  insuficientes,  pois  o 
desenvolvimento do tema evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  758/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM VALNEY SOARES 
COSTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 5, as alegações do candidato não procedem, pois 
a letra inicial da palavra “meio” foi escrita minúscula, constituindo erro de ortografia, 
portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 



relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O texto do candidato apresenta ideias que se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o ponto de vista desenvolvido 
apenas  constata  obviedades,  há  uso  inadequado  da  pontuação  e  de  pronomes 
prejudicando a clareza, parágrafos longos e com excesso de ideias que também não se 
relacionam,  argumentos  insuficientes,  pois  o  desenvolvimento  do  tema  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque 
e/ou uma habilidade acima da média;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens I a V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 759/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WESLEY VINÍCIUS 
FERREIRA GONÇALVES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na  linha  11,  as  alegações  não  procedem,  pois  o 
candidato  escreveu  a  palavra  “valiosa”  em  vez  de  “valioso”  constituindo  erro 
morfossintático, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha  16, as alegações não procedem, pois o acento 
gráfico na palavra “instruída” foi inserido incorretamente, portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O texto do candidato apresenta ideias que se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o ponto de vista desenvolvido 
apenas  constata  obviedades,  há  emprego  inadequado  de  articuladores  e  pontuação, 
parágrafos com excesso de ideias que também não se relacionam entre si, preciosismo, 
tangência,  muitos  erros  gramaticais  e  os  argumentos  são  insuficientes,  pois  o 
desenvolvimento do tema evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens I a V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 760/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  FABIANO 
DOMINGOS FERREIRA  interpôs recurso  administrativo  por  não concordar  com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  quanto  ao  pedido  referente  à  linha  10,  não  será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 



relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

No texto do candidato observam-se argumentos inconsistentes, 
parágrafos  extensos  produzidos  sem  equilíbrio  e  não  relacionados  entre  si,  pouca 
informatividade , uso inadequado de articuladores, muitos erros gramaticais, vocabulário 
demasiado simples e o desenvolvimento do texto se dá apenas com uso superficial de 
informações  de  senso  comum,  sem  demonstrar  uma  habilidade  acima  da  média, 
portanto, a coesão e a coerência estão prejudicadas;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens I ao V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
10, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  761/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM SAMUEL LEAL DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 9, 10, 11, 16 e 17, as alegações do candidato 
não procedem, pois os erros são morfossintáticos e não ortográficos, portanto, os pontos 
não serão revertidos;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 



relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

No texto do candidato observam-se argumentos inconsistentes, 
parágrafos produzidos sem equilíbrio e não relacionados entre si, pouca informatividade, 
uso  inadequado  de  articuladores,  muitos  erros  gramaticais,  vocabulário  demasiado 
simples,  e o desenvolvimento do texto se dá apenas com uso superficial de informações 
de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média, portanto, a coesão e 
a coerência estão prejudicadas;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 762/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM RAFAEL  DOS 
SANTOS COSTAS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.139 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na linha 3,  não há erro  de  ortografia.  Portanto,  será 
revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: a abordagem 
que o candidato apresenta é pertinente, embora tangencial e caracterizada por alto grau 
de previsibilidade e circularidade. Afirmações semanticamente vazias, como a que se 
observa nas linhas 4 a 6 (Desse modo, a instituição familiar e os valores morais são 
fatores preponderantes para o equacionamento de ideias de forma positiva”), fazem com 
que a redação tenha má qualidade;

1.2.2.2  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  o 
texto  apresenta  pouca  progressão,  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
limitada.  As  relações  entre  os  fatos  e  ideias  têm alguma pertinência,  entretanto,  a 
redação não se apresenta bem estruturada e coesa;

1.2.2.3 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação 
é deficiente e aleatória. O primeiro parágrafo, por exemplo, é demasiadamente longo, 
mesclando,  de  forma  indevida,  apresentação  de  tese  com  desenvolvimento  de 
argumentos. construto redacional;

1.2.2.4  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra pouco domínio do padrão culto da língua, o que é evidenciado nas linhas 3 



(emprego indevido do substantivo “transfusão”) e 14 (emprego indevido de da locução 
verbal “ser pautada”).

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 82 (oitenta e dois)  para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                        (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 763/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM SEBASTIÃO 
MESSIAS DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.140 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  o  candidato  não  anexou  a  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada  para  fundamentar  suas  argumentações  no  que  diz  quanto  à  correção 
gramatical, contrariando o disposto no subitem 9.2 do Edital, o item 9 (Dos Recursos) 
c/c o Anexo “D”  do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto 
-O desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  - O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.2.3 No quesito Adequação do uso de articuladores - O 
texto  apresenta  pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos;



1.2.2.4 No quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso em relação ao conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do pedido em relação à parte gramatical, por 
falta de amparo legal;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  764 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM ANDRÉ LUÍS DE 
ALMEIDA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.141 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 4, a vírgula  deve ser empregada para separar 
orações de caráter explicativo. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 13, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial intercalado “na sociedade”. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 16, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial intercalado “consequentemente”. Portanto, a alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

            Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 765 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  AMBRÓSIO 
FRANCISCO NETO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.142 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

 1.2.1quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.1.2  No quesito  Adequação  do uso de  articuladores  –  O 
texto  apresenta  pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos;

1.2.1.3 No quesito Organização adequada dos parágrafos – Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.1.4  No  quesito  Propriedade  vocabular  –  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 766/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM ALESSANDRO 
PEREIRA DE AGUIAR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.143 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 18,  a vírgula  deve ser  colocada para separa 
orações ou locuções intercaladas que interrompam a fluência da oração principal, como 
pode ser observado no período escrito pelo candidato: “Assim, podemos inferir que a 
televisão  é  um magnífico  aparelho  que  pode  nos  proporcionar  coisas  boas  e  ruins, 
cabendo a nós solucionarmos o conteúdo a ser visto (...)”, portanto,  a alegação não 
procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.20.1. A  palavra  texto  provém  do  latim  textum,  que 
significa  “tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de 
entrelaçar unidades e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede 
de relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2  A  atitude  linguística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;



1.2.2.3 Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dadas, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas ao Conteúdo, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2   indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 767 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  CB PM WANDER  SABINO 
FERNANDES interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.144 a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto - O desenvolvimento 
do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios que prejudicam a unidade do 
texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) pra o desenvolvimento do tema;

1.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade 
- O texto não apresenta suficiência de dados, mostrando análise superficial ou desinformação. 
Possui problemas gravíssimos de articulação de ideias, que levam a uma fragmentação total do 
texto;

1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores – Não há como 
verificar uma progressão, mesmo que implícita, nem interpretar um sentido global. O candidato 
apresenta um desconhecimento total dos recursos linguísticos coesivos da escrita, que permitem 
identificar muitos momentos de  perturbação em seu texto,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 768/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM RICARDO SALIS 
MOREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.145 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 11, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial intercalado “no Brasil”. A alegação não procede;

1.2.2 na linha 17, a palavra “fato” foi empregada duas vezes 
no mesmo período. A mesma poderia ser substituída para melhorar a construção do 
período. A alegação não procede;

1.2.3 na linha 19, a palavra “fato” foi empregada várias vezes 
no texto causando prejuízo na leitura do mesmo. Ainda na mesma linha a vírgula deve 
ser empregada para separar orações de caráter explicativo. As alegações não procedem;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  769 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD PM IGOR EMANUEL 
SOARES NUNES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.146 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  10  e  11,  não  há  marcação  de  erros  de 
pontuação nas linhas, portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  constata-se  que  o  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata 
obviedades,  pois  as  ideias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.2.2 no quesito Adequação do uso de articuladores nota-se 
que o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos.;

1.2.2.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II e III do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 770/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 - SD PM ALYSSON FELIPE 
ALVES GOMES interpôs recurso administrativo  por  não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.147 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do título, as alegações do candidato procedem. 
Portanto, deverá ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.21 na  linha  8,  usa-se  a  vírgula  antes  do  porque 
explicativo,  aquele que introduz uma explicação (CEGALLA 2008:375). Na oração do 
candidato “A intenção das novelas é mostrar a normalidade de ser um homossexual e o 
maléfico do racismo porque todos são iguais, independentemente...”, não há a colocação 
da vírgula antes da conjunção “porque”, portanto, a alegação não procede;

1.2.3  na linha 9,  usa-se  a  vírgula  antes  da  conjunção  “e”, 
quando a  frase  sugere  algum tipo de ambiguidade,  como no caso:  "A intenção das 
novelas  é  mostrar  a  normalidade de ser  um homossexual  e  o malefício  do  racismo 
porque  todos  são  iguais,  independentemente  de  raça  ou  sexo  e  que  devem  ser 
cultuadas.”,  o  candidato  não  fez  o  uso  da  virgula,  portanto,  a  Comissão  Revisora 
indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.4  na  linha  16,  usa-se  a  vírgula  quando  a  palavra  ou 
expressão que a segue, depois do "e", é sujeito de outra oração, distinto do da oração 
anterior; na oração escrita pelo candidato “...dicas e formas de profissionalização para o 
indivíduo  empregar-se  e  a  atuação  e  métodos  usados  pelos  orgãos  de  segurança 
pública...”, não há a colocação da vírgula antes da conjunção “e”, visto os sujeitos da 
segunda oração são diferentes da primeira, portanto, a alegação não procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo:



1.2.5.1 no quesito Adequação do uso dos articuladores:  nota-
se que o O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma  adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada  e  coesa  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.5.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5.3  no  quesito  Propriedade  vocabular  verifica-se  que  o 
candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no 
uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.5.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens III, IV e V do conteúdo, 
uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 78 (setenta e oito)  para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 771/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM ELIAS RIBEIRO DA 
CUNHA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.148 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  o  candidato  não  anexou  a  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada  para  fundamentar  suas  argumentações  no  que  diz  quanto  à  correção 
gramatical, contrariando o disposto no subitem 9.2 do Edital, o item 9 (Dos Recursos) 
c/c o Anexo “D”  do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.21.1. A  palavra  texto  provém  do  latim  textum,  que 
significa  “tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de 
entrelaçar unidades e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede 
de relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2  A  atitude  linguística  da  dissertação  permite  usar  a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3 Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 



exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 
equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
esta  Comissão  Revisora  mantém as  notas  atribuídas  aos  itens  I,  II,  III,  IV  e  V do 
Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso em relação ao conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do pedido em relação à parte gramatical, por 
falta de amparo legal;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 772 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM CARLOS EDUARDO 
DELFINO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.149 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 no quesito Pertinência ao tema - O texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem originalidade de enfoque e sem evidenciar maturidade teórica do autor. O texto é 
pouco informativo e recheado de clichês, o que lhe compromete a qualidade;

1.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade -  O texto  evidencia  pouco esforço  do candidato  pela  criticidade.  Há 
quebra do pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão –, uma vez que 
não se observa uma tese clara, a defesa dessa tese, por meio de argumentos, nem uma 
conclusão minimamente coerente. O nível de informatividade é baixo: o texto limita-se 
às obviedades, com alto grau de desarticulação semântica,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 773 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM ERNANDO RICARDO 
OLIVEIRA SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.150 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  a  vírgula  não  deve  ser  empregada  para 
separar o sujeito e o verbo. A alegação não procede;

1.2.2  na  linha 25,  a  vírgula  não  deve  ser  empregada  para 
separar o sujeito e o verbo. A alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  774 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM MAYKON MÁXIMO 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.151 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha  8, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial intercalado “no seu contexto geral”. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 20, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial intercalado “principalmente”. Portanto, a alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

            Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  775/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM LEONARDO CRISTO 
TOBIAS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.152 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha   título,  o  candidato  extrapolou  o  campo 
demarcado para o título, por isso foi retirado 1 ponto. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 nas linhas 9, 12 e 16, as palavras “igreja”, “formação 
das”  e  “alguns”  foram  rasuradas.  Por  isso,  foram  retirados  pontos  em  ortografia. 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 26, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial intercalado “consequentemente”. Portanto, a alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

            Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 776 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LINCOLN GABRIEL 
DA SILVA ÂNGELO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.153 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  O 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  No  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.3  No  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  As 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.4 No quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5  No  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 777 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  CB  PM  PAULO  EDSON 
BATISTA PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.154 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 23, não deve separar por vírgula as orações 
coordenadas aditivas iniciadas pela conjunção “e”. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1  No  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.2.2 No quesito  Adequação do uso de articuladores - As 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

            Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 778/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM TIAGO SALVADOR 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.155 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade -  Texto  com problemas de informatividade.  Observa-se uma ruptura 
com o pacto  argumentativo  clássico  (tese+argumentos+conclusão),  uma vez que os 
poucos  argumentos  apresentado  não  são  suficientes  para  sustentar  uma  conclusão 
adequada;

1.2.1.2 no quesito  Adequação do uso dos articuladores  -  O 
texto apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada 
e, por vezes, inadequada. É o que se observa nas linhas 8 e 9: “Devido ao seu conteúdo 
atingir  uma  multidão...”.  O  texto  está  truncado,  e  o  articulador  textual  não  foi 
empregado de forma adequada;

1.2.1.3  no  quesito  Organização  de  parágrafos  -  A 
paragrafação, embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as 
necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo. O primeiro parágrafo que, a 
rigor, deveria apresentar uma tese, não o faz. A afirmação inicial é, ao contrário do que 
se poderia esperar, totalmente confusa e mal elaborada. O restante do texto apenas 
confirma as deficiências já  anunciadas no primeiro parágrafo;

1.2.1.4  no  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra conhecimento limitado da modalidade padrão da língua, o que lhe impede de 
se expressar com a propriedade requerida pelo gênero.  As inúmeras incorreções de 
ordem ortográfica apresentadas no texto ratificam essa afirmação,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 779/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD PM MAGNO  LOPES 
BRAGA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.156 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem 
que  o  candidato  apresenta  é  pertinente,  embora  caracterizada  por  alto  grau  de 
previsibilidade e circularidade. O texto é simplista e mal articulado. Algumas afirmações 
apresentadas  são  incoerentes  e  sem referentes  no  texto.  É  o  que  se  observa,  por 
exemplo, no primeiro parágrafo (linhas 1 e 2): “Em uma análise superficial da sociedade 
brasileira  e  diante  dos  fatos  elencados  perceberemos  a  televisão  como  fator...”. 
Entretanto,  não  há  “fatos  elencados”,  uma  vez  que  sequer  a  tese  havia  sido 
apresentada. Há várias ocorrências dessa natureza ao longo da redação;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–  não  se  realiza  de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por 
conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As 
ideias  apresentadas  nada  mais  fazem que  repetir  o  senso  comum,  sem clareza  ou 
sistematização. A impressão que se tem é que o candidato não sabe o que dizer acerca 
do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  O 
texto apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz 
de  forma  limitada.  Isso  pode  ser  observado,  por  exemplo,  nas  linhas  3  e  4: 
“...percebemos a televisão como fator significativamente, e logo formadora de opnião 



(sic) das pessoas”) , e na linha 15 (“Percebemos por meio disso [sem referencial no 
texto]”);

 1.2.1.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 
argumentativo. Este aspecto pode ser observado no terceiro parágrafo, onde o candidato 
menciona, de forma aparentemente gratuita, “o embate envolvendo a Igreja Mundial e 
também o programa denominado BBB”, sem contextualizar o leitor;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  candidato 
demonstra ter pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito 
limitado.  Em  alguns  momentos,  percebe-se  o  emprego  equivocado  de  palavras  ou 
expressões. É o que se observa, por exemplo, na linha 24, onde a palavra “perspectiva” 
foi empregada no lugar de “expectativa”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  780/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD PM WELLINGTON 
MAGRI interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.157 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
– não se realiza de forma satisfatória. A tese é mal estruturada (a televisão desperta nos 
jovens a violência e a prostituição). Por conseguinte, toda a precária argumentação que 
se faz em torno dela também o é. As ideias apresentadas nada mais fazem que repetir o 
senso  comum,  sem  clareza  ou  sistematização.  A  impressão  que  se  tem  é  que  o 
candidato não sabe o que dizer acerca do assunto (“A televisão brasileira, como um 
grande órgão de comunicação, vem despertando na juventude uma falsa realidade” - 
linhas 4 e 5). O nível de informatividade é muito baixo;

1.2.1.2  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  O 
texto apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz 
de forma limitada. As várias correções de ordem morfossintática, presentes no texto, 
corroboram essa deficiência;

1.2.1.3 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 
argumentativo.  A título de exemplo, o último parágrafo não encerra uma conclusão, 
contrariando a proposta do texto tipologicamente dissertativo,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 781 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 - SD PM WAGNER COELHO 
ANDRADE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.158 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem 
que  o  candidato  apresenta  é  pertinente,  embora  caracterizada  por  alto  grau  de 
previsibilidade e circularidade. O texto é simplista e mal articulado. Algumas afirmações 
apresentadas são incoerentes e mal ordenadas. É o que se observa, por exemplo, no 
primeiro  parágrafo  (linhas  2  e  3):  “A  influência  se  dá  através  da  demonstração  da 
liberdade dos atos e colocando valores familiares como ultrapassados”;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–  não se  realiza  de  forma satisfatória.  A  tese  é  mal  estruturada  e  irrelevante.  Por 
conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela também o é. O 
candidato  demonstra  extrema  dificuldade  para  se  expressar  por  escrito.  As  ideias 
apresentadas  nada  mais  fazem  que  repetir  o  senso  comum,  sem  clareza  ou 
sistematização. A impressão que se tem é que o autor não sabe o que dizer acerca do 
assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

1.2.1.3 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 
argumentativo. Os parágrafos destinados ao desenvolvimento da argumentação não são 
convenientemente  aproveitados.  O  resultado  disso  é  uma  conclusão  simplória  e 
irrelevante,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 782 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFS/2012 - SD PM VIVIANE CATARINA 
MARIA PINTO interpôs recurso administrativo  por  não concordar com sua nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.159 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem 
que  a  candidata  apresenta  é  pertinente,  embora  caracterizada  por  alto  grau  de 
previsibilidade  e  circularidade.  O  texto  é  simplista  e  mal  articulado,  assentado  em 
informações sobre o óbvio, como se pode ver nas linhas 7 a 9: “Os Jornais diariamente 
televisionados  trazem  um  conteúdo  informativo  sobre  diversas  áreas,  como:  à 
economia, à política e o mercado de trabalho (sic)”;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–  não  se  realiza  de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por 
conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As 
ideias  apresentadas  nada  mais  fazem que  repetir  o  senso  comum,  sem clareza  ou 
sistematização. A impressão que se tem é que o candidato não sabe o que dizer acerca 
do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  O 
texto apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz 
de forma limitada e, algumas vezes, incorreta. É o que se observa, por exemplo, na 
linha19 (emprego do pronome oblíquo “o”, em vez de “lhe”). Incorreções dessa ordem 
podem ser observadas ao longo de todo o texto;



1.2.21.2. no  quesito  Organização  de  parágrafos:  A 
paragrafação é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens, próprias 
do gênero argumentativo. Um bom exemplo é o último parágrafo, que deveria conter 
uma conclusão consistente, mas não contém;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  A  candidata 
demonstra ter pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito 
limitado.  Em  alguns  momentos,  percebe-se  o  emprego  equivocado  de  palavras  ou 
expressões. É o que se observa, por exemplo, na linha 22, onde a palavra “benfeitorias” 
foi empregada fora de contexto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  783/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  CB PM ÉMERSON  JOSÉ 
DAMASCENO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.160 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 7, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações adjetivas explicativas. A alegação não procede;

1.2.2 na linha 10, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações adjetivas explicativas. A alegação não procede;

1.2.3 na linha 16, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial. A alegação não procede;

1.2.4 na linha 26, a crase deve ser empregada, pois o verbo 
“acessar” é transitivo indireto e exige a preposição “a”. Portanto, o correto seria “acesso 
à informação”. A alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 784 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 - SD PM ADRIANO JÚNIO 
ALVES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.161 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  No  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade –– O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto; 

1.2.2.3  No  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores- 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos; 

1.2.2.4 No quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  785/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD PM JOÃO RESENDE 
NETO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.162 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto aos pedidos referentes à parte gramatical,  não 
serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a 
bibliografia pesquisada;

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  – 
O desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.1.2 no quesito Propriedade vocabular - O texto apresenta 
pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não 
sofisticada.  A redação não se apresenta,  contudo,  bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos.  A Comissão Revisora mantém a nota atribuída nesses quesitos,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer  do  recurso  quanto  ao  pedido  referente  à 
parte gramatical, por falta de amparo legal;



2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 786/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CAMILO HUDSON DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 14, o trecho “nestes mesmos meios” ficou com 
eco, eufonia. O candidato poderia ter substituído por palavras que soassem melhor. A 
clareza e harmonia são importantes no texto. A nota será mantida;

1.2.2  Na linha 16,  a  palavra  “capacitação”  foi  acentuada de 
maneira  incorreta.  O  acento  deve  ser  empregado  sobre  a  vogal  “a”.  A  nota  será 
mantida;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema.

1.2.3.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e infor-
matividade - O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto; 

1.2.3.3 no quesito Adequação do uso de articuladores – O tex-
to apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 



totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coe-
sivos;

1.2.3.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.3.5 No quesito Propriedade vocabular - O texto apresenta 
pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não 
sofisticada.  A redação não se apresenta,  contudo,  bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 787/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD PM CRISTIANO 
FRANCISCO DE SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.163 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 1, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial intercalado “no momento atual”. A nota será mantida;

1.2.2 na linha 7, o trecho “em destaque” está repetitivo, pois 
no início do período o candidato usa “é importante”. O trecho poderia ser substituído por 
outro que melhor se adequasse ao período. A nota será mantida;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.3.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  788/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  CB PM  LEONARDO 
MARQUES BAGLIANO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.164 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  No  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  As 
relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.3 No quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.4  No  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 789/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM CARLOS MAGNO DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.165 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  o  candidato  não  anexou  a  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada  para  fundamentar  suas  argumentações  no  que  diz  quanto  à  correção 
gramatical, contrariando o disposto no subitem 9.2 do Edital, o item 9 (Dos Recursos) 
c/c o Anexo “D”  do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  - O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.2.3 No quesito Adequação do uso de articuladores - O 
texto  apresenta  pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos;

1.2.2.4  No quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

 
1.2.2.5  No  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 

demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A nota será mantida 
nesses quesitos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso em relação ao conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do pedido em relação à parte gramatical, por 
falta de amparo legal;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 790 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 –  SD PM TIAGO ALVES DE 
SOUSA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.166 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto.;

1.2.3 No quesito Adequação do uso de articuladores – O texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4 No quesito Organização adequada dos parágrafos - Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.22 No  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 



totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 791/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  LEANDRO  DE 
OLIVEIRA PIRES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.167 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  - 
O desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento 
do tema,  evidencia  ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – O candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 792/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato  ao  CFS/2012 –  SD PM  TIAGO REIS DA 
SILVA TRINDADE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.168 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.3 No quesito Adequação do uso de articuladores – O texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.23 No quesito Organização adequada dos parágrafos 
– Há níveis  razoáveis de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.5   No  quesito  Propriedade  vocabular  –  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  793/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM WAGNER GERALDO 
DO NASCIMENTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.169 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 7, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto  adverbial  intercalado  “em  todo  o  seu  contexto”.  Portanto,  a  alegação  não 
procede;

1.2.2 na linha 8, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações de caráter explicativo. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 19, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial intercalado “na televisão”. Portanto, a alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

            Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 794/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao  CFS/2012 – SD PM LÍLIAN GRACIELE 
MARTINS MATOSINHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 11, a vírgula deve ser empregada para orações 
de caráter explicativo. A nota será mantida;

1.2.2 na linha 13, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial intercalado “para juntos”. A nota será mantida;

1.2.3  na  linha  19,  o  candidato  escreveu  corretamente  o 
período. A vírgula não deve ser empregada para separar a conjunção “e” no sentido de 
adição. O ponto será revertido;

1.24 na linha 20, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial intercalado “ainda”. A nota será mantida;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  no quesito  Propriedade vocabular  constata-se  que o 
candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no 
uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.5.2 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), a 
nota atribuída ao item V do conteúdo será mantida, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  82 
(oitenta e dois)  para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 795/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM NOABION SAMUEL 
RODRIGUES MENDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.2  nas  linhas  6  e  9,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, serão revertidos três pontos;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

Em relação aos itens I, II, IV e V, o texto do candidato apresenta 
ideias que se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o 
ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata  obviedades,  há  emprego  inadequado  de 
articuladores e pontuação, repetição de palavras, parágrafos não relacionados entre si e com 
fuga  do  tema,  e  os  argumentos  são  insuficientes,  pois  o  desenvolvimento  evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque 
e/ou uma habilidade acima da média.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas 
atribuídas aos itens I, II, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
70 (setenta)  para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  796/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 -  SD PM DOUGLAS HENRIQUE 
PEREIRA RESENDE   interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.170 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  a  expressão  “muitas  vezes” tem  a  função 
sintática  de adjunto  adverbial  e  o  emprego da vírgula  é facultativo,  conforme CEGALLA 
(2008, p.429), portanto, o ponto será revertido;

1.2.24 na  linha  10,  as  alegações  do  candidato  não 
procedem, pois o sujeito das duas orações é o mesmo e a concordância nominal correta se 
dá com a palavra “associados” e não “associadas” como escreveu o candidato,  conforme 
CEGALLA (2008, p.438), portanto, o ponto não será revertido;

1.2.10 na linha 18, a palavra “dia a dia” deveria ser escrita 
“dia-a-dia” que significa “cotidiano”, sendo este o sentido da palavra no contexto, pois “dia a 
dia” tem significado de “cada dia” – PELLEGRINI (2001, p.269), portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.10. quanto ao conteúdo:

1.2.6.3 a  palavra  texto provém  do  latim  textum,  que 
significa “tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar 
unidades e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações 
que garantem a coesão de um texto,  que pode ser avaliado considerando-se elementos 
centrais  como  a  repetição,  progressão,  a  não-contradição  e  a  relação.  Um  texto  se 
desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, 
apresentando  uma  seqüência  de  dados  não  contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem 
gradativamente por meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 



domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se argumentos inconsistentes, 
parágrafos  produzidos  sem  equilíbrio,  pouca  informatividade,  uso  inadequado  de 
articuladores e da pontuação, o desenvolvimento do texto se dá apenas com uso superficial 
de  informações  de  senso  comum,  sem  demonstrar  uma  habilidade  acima  da  média, 
portanto, a coesão e a coerência estão prejudicadas.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas 
atribuídas aos itens I, II III e IV serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
67 (sessenta e sete)  para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 797/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM GABRIEL 
FRANCISCO DE SOUZA   interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.171 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do título, linha 2, 21 e 24, o candidato justificou 
suas alegações, portanto, serão revertidos cinco pontos;

1.2.2 na linha 4, o candidato não inseriu a vírgula no final do 
termo  deslocado  “somada  a  influência  negativa  e  a  ausência  de  sinais  educativos” 
conforme alega, motivo pelo qual o ponto foi descontado – SACCONI (2008, p.388) - 
portanto, o ponto não será revertido;

1.2.25 na  linha  13,  as  alegações  do  candidato  não 
procedem, pois  a oração “carregados de exemplos negativos,  pornografia  e  falta  de 
cultura”, pelo contexto do período, se classifica sintaticamente em oração subordinada 
adjetiva explicativa reduzida de particípio e por isso deve se apresentar entre vírgulas – 
CEGALLA (2008, p.391) portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 20, o candidato justificou suas alegações quanto 
ao não-uso de vírgula, pois a oração  “que acarretarão transtornos por toda vida”  se 
classifica sintaticamente em oração subordinada adjetiva restritiva que não se apresenta 
entre vírgulas CEGALLA (2008, p.391), portanto, o ponto será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 



de 78 (setenta e oito)  para 84 (oitenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 798/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM MAGDIEL PERES 
FONSECA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.172 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 14 e 23, as alegações do candidato procedem, 
portanto serão revertidos dois pontos;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 



comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se emprego inadequado da 
pontuação  e  de  pronomes  que  prejudicam  a  clareza,  parágrafos  produzidos  sem 
equilíbrio, pouca informatividade, uso inadequado de articuladores; o desenvolvimento 
do  texto  se  dá  apenas  com uso  superficial  de  informações  de  senso  comum,  sem 
demonstrar  uma habilidade acima da média,  portanto a coesão e a coerência  estão 
prejudicadas.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens I a V do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis)  para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  799/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM JOSIANE PEREIRA 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.173 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  quanto  ao  pedido  referente  à  linha  17,  não  será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou bibliografia;

1.2.2  na  linha  23,  as  alegações  do  candidato  procedem 
conforme a bibliografia pesquisada e anexada, portanto será revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em relação  aos  itens  I,  II,  III,  e  V,  o  texto  do  candidato 
apresenta ideias que se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade 
sendo que o  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata  obviedades,  observam-se 
emprego inadequado da pontuação e de pronomes que prejudicam a clareza,  pouca 
precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e 
originalidade, ou seja, a coesão e a coerência estão prejudicadas.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens I, II, III, e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
17, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto à linha 23 e ao conteúdo, posto 
que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 72 (setenta e dois)  para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  800/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM LEONARDO 
TRINDADE ALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.174 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  11,  as  alegações  do  candidato  procedem 
conforme a bibliografia pesquisada e anexada, portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 



comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Em  relação  aos  itens  III,  IV  e  V,  no  texto  do  candidato 
observam-se  emprego  inadequado  da  pontuação  e  de  pronomes  que  prejudicam  a 
clareza, uso inadequado de articuladores, pois o texto se apresenta sem progressão e 
com  repetição  de  ideias.  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os 
períodos  não  apresentam total  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade,  e  o  texto 
apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade, ou seja, a coesão e a coerência estão prejudicadas.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens III, IV e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 82 (oitenta e dois)  para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 801/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM MÁRCIO  WILLIAM 
MARTINS DE FREITAS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao pedido referente ao conteúdo, não será conhecido 
por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS 
n° 02/12, de 13Fev12, pois apresentou o recurso sem argumentação lógica e consistente;

1.2.2  na  linha  23,  há  uma  palavra  rasurada  constituindo  erro 
ortográfico,  pois  seu  entendimento  não  é  claro;  em  relação  ao  uso  da  vírgula  e  ao  erro 
ortográfico idêntico, as alegações do candidato procedem com base na bibliografia pesquisada e 
anexada, portanto, serão revertidos dois pontos;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente ao conteúdo, 
por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto à linha 23, posto que estão presentes 
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 71 
(setenta e um)  para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  802/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM RAPHAEL AURÉLIO 
NASCIMENTO DE MIRANDA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.174.1. quanto  ao  pedido  referente  à  linha  20,  não  será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia pesquisada;

1.2.2 na linha 23, as alegações do candidato procedem, portanto, 
será revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 



para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato, embora demonstre um ponto de vista na 
introdução  apresenta  ideias  que  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade constatando obviedades; há uso inadequado da pontuação e articuladores 
prejudicando a clareza; parágrafos longos e com excesso de ideias que também não se 
relacionam; tangência, texto obscuro e argumentos insuficientes.

Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato, considerando-se os aspectos citados no recurso e os supracitados, e de acordo 
com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, 
IV e V uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos  e acrescenta 
dois pontos aos itens I e III, total de quatro pontos, deferindo parcialmente o pedido 
do candidato.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
20, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto à linha 23 e ao conteúdo, posto 
que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
71 (setenta e um)  para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 803/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM WAGNER  ALVES 
VILELA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  8  e  9,  as  alegações  do  candidato  foram 
justificadas com a bibliografia pesquisada, portanto, os pontos serão revertidos dois pontos;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

Em relação aos itens I, II, III e V, o texto do candidato apresenta 
ideias que se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o 
ponto  de vista desenvolvido apenas constata obviedades,  há repetição de ideias,  muitos 
erros gramaticais, parágrafos com ideias que não se relacionam entre si, tangência e os 
argumentos  são  insuficientes,  pois  o  desenvolvimento  do  tema evidencia  ingenuidade  e 
proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma 
habilidade acima da média.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III e V 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
61 (sessenta e um)  para 63 (sessenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 804/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM RODRIGO FERNANDES 
ALVES RODRIGUES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.175 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 1, não há erro ortográfico, portanto, será revertido 
um ponto;

1.2.2 na linha 5, não há erro de pontuação, pois o uso da vírgula 
é  adequado  para  separar  orações  coordenadas  assindéticas,  conforme  CEGALLA  (2008, 
p.376), portanto, será revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 



comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato apresenta ideias que se limitam ao senso-
comum,  com um alto  grau  de  previsibilidade  sendo  que  o  ponto  de  vista  desenvolvido 
apenas constata obviedades, há uso inadequado da pontuação e articuladores prejudicando a 
clareza,  parágrafos  longos  e  com  excesso  de  ideias  que  também  não  se  relacionam, 
tangência, argumentos insuficientes, pois o desenvolvimento do tema evidencia ingenuidade 
e  proximidade  ao  senso  comum,  sem mostrar  uma originalidade  de  enfoque  e/ou  uma 
habilidade acima da média.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III e V 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
74 (setenta e quatro)  para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 805/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM MARCON CÉSAR SOTI 
PEREIRA  interpôs  recurso administrativo  por não concordar  com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha   9,  a palavra “serão” está rasurada. A alegação 
não procede; 

1.2.2  na  linha  19,  não  houve  erro  na  construção  do  período 
apresentado. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  – 
O desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2   No  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  -  O  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma criativa  e consistente,  um ponto  de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.3.3 No quesito Organização adequada dos parágrafos -  Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
92 (noventa e dois)  para 93 (noventa e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  806/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao  CFS/2012 -  SD PM DÉBORA SANTOS DE 
REZENDE  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.175.1. na  linha  do  título,  as  alegações  do  candidato 
procedem e portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 na linha 22, as alegações do candidato não procedem, pois 
o erro constatado na linha é morfossintático e não ortográfico, portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 



para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

E em relação aos itens I, II e V, o desenvolvimento da redação se 
dá  apenas  com uso  superficial  de  informações  de  senso  comum,  sem demonstrar  uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema; o ponto de vista desenvolvido 
constata obviedades,  com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias  no 
interior  do  texto,  há  razoável  complexidade  sintática,  contudo  não  foram  utilizados 
articuladores eficazes para garantir a progressão textual; o candidato demonstra ter bom 
domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de acordo com Cegalla  (2008:637),  serão 
revertidos dois pontos às notas atribuídas aos itens  I, II e V, num total de seis 
pontos, e mantidas as notas atribuídas aos demais itens, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
70 (setenta)  para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 807/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM DIEGO JOSÉ ALVES 
MARTINS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 6, as alegações do candidato procedem e portanto, 
será revertido um ponto;

1.175.2. na  linha  24,  as  alegações  do  candidato  não 
procedem, pois a palavra “crítica” não foi corretamente acentuada, portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 



para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

No  texto  do  candidato  observam-se  o  uso  inadequado  da 
pontuação  tornando  o  texto  obscuro,  parágrafos  extensos  e  com  excessos  de  ideias, 
emprego de conectivos de forma inadequada prejudicando a progressão, texto  prolixo e 
pouca informatividade. O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de  previsibilidade.  O  candidato 
demonstra ter razoável domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade, ou seja, a coesão e a 
coerência estão prejudicadas.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de acordo com Cegalla  (2008:637),  serão 
revertidos dois pontos às notas atribuídas aos itens  II e V, num total de quatro 
pontos, e mantidas as notas atribuídas aos demais itens, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
72 (setenta e dois)  para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  808/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM JOAQUIM  BRUNO 
GONÇALVES BARBOSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.2 nas linhas 3 e 11, as alegações do candidato procedem, 
portanto, o ponto será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim  textum,  que significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 



Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato apresenta idéias que se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o ponto de vista desenvolvido ape-
nas constata obviedades, há emprego inadequado de articuladores e pontuação, muitos er-
ros gramaticais e os argumentos são insuficientes, pois o desenvolvimento do tema eviden-
cia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque 
e/ou uma habilidade acima da média.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas 
atribuídas aos itens do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
62 (sessenta e dois)  para 63 (sessenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 809/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RAFAEL DA SILVA 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 13: o adjunto adverbial utilizado pelo candidato 
é breve, o que dispensa a vírgula, desta forma, não há erro de pontuação, portanto, 
portanto será revertido um ponto;

1.2.2 na linha 21: o adjunto adverbial utilizado pelo candidato 
na oração não é breve “A solução para este problema está na formação do caráter 
através da educação familiar e escolar”, desta forma, há erro de pontuação na linha, em 
que a vírgula é requerida na oração (Cegalla 2008:429), portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.5 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  75 
(setenta e cinco)  para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 810/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao  CFS/2012 – SD PM MORGANA GOMES 
DE JESUS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  nas  linhas  4,  7  e  11,  as  alegações  da  candidata 
procedem, portanto, serão revertidos três pontos;

1.2.2 na linha 14, as alegações do candidato são infundadas, 
haja vista que não há nenhuma conjunção aditiva “e”, precedida de vírgula na linha, 
portanto, o ponto não será revertido; 

1.2.3 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  63 
(sessenta e três)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 811/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GUILHERME LOPES 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 13 e 17, as alegações do candidato procedem, 
portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.2. na linha 20, o adjunto adverbial, quando breve, pode 
dispensar  a  virgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.3 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 



assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  65 
(sessenta e cinco)  para 69 (sessenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 812/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ GERALDO DE 
SOUZA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 9, a regência da locução “em frente” permite as 
duas construções: “em frente de”, e “em de frente a”, desta forma, não há erro de 
Morfossintaxe, portanto, será revertido um ponto;

1.2.2  na  linha  22,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.3 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  61 
(sessenta e um)  para 63 (sessenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 813/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 – SD  PM DAVIADE PAULA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  24,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 74 (setenta e quatro)  para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 814 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CLAUDINEY MAGNO 
GUIMARÃES CUNHA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  nas  linhas  5,  8  e  19,  as  alegações  do  candidato 
procedem, desta forma, serão revertidos três pontos;

1.2.2 na linha 7, a vírgula é usada para separar orações ou 
locuções intercaladas que interrompam a fluência da oração principal  (Cegalla  2008: 
428),  porém  no  parágrafo  que  foi  escrito  pelo  candidato:  “Como  precursora  desta 
modernidade a qual vivenciamos está a mídia televisiva, considerada a mais popular 
uma vez que vem ganhando ..”, verifica-se que a vírgula não foi usada adequadamente, 
portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3  na linha 20, a vírgula é usada para separar orações 
reduzidas de gerúndio, particípio e infinitivo; na oração escrita pelo candidato: “...para 
que sirva de mais um instrumento de formação de caráter influenciando positivamente 
os jovens...”, não há o uso da virgula, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.



A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  67 
(sessenta e sete)  para 70 (setenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 815/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VINÍCIUS BATISTA DE 
ANDRADE  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do título,  as alegações do candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto verifica-se que o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema. Por isso, a nota será mantida.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 82 (oitenta e 
dois)  para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  816/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 – SD  PM GEOVANI LUIZ DE 
SOUZA interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.175.3. na linha 8, não há erro de ortografia, mas sim de 
morfossintaxe, porquanto a preposição “a” deveria ter sido seguida do artigo “o”, formando, 
por contração, “ao”. O ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  17,  não  se  observa  erro  de  morfossintaxe, 
portanto, o ponto será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 68 (sessenta 
e oito)  para 70 (setenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 817/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato  ao  CFS/2012 – SD  PM SILNEI CARMO DA 
NEIVA interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 8, a caligrafia do candidato  deixa dúvidas sobre 
como foi escrita a  palavra censura, se com “s” ou com “c”. Desse modo, ele não faz jus ao 
que requer;

1.2.2  na  linha  16,  não  há  erro  de  ortografia.  O   ponto  será 
revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 76 (setenta e 
seis)  para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  818/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 – SD  PM VITOR RABELO VILELA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha do título, o ponto final pode ser empregado em títulos. 
O ponto será revertido;

1.2.2   na  linha  11,  a  forma  verbal  adequada  é  “mostram”,  pois 
concorda com o sujeito anterior, no plural. Ainda na linha 11, o artigo indefinido deve concordar 
com o nome “uma personalidade”. Os pontos não serão revertidos;

1.2.3  na  linha  13,  a  palavra  “solucionar”  foi  grafada  de  maneira 
confusa pelo candidato. A letra deve ser legível, de modo que o corretor não fique com dúvidas 
quanto à grafia das palavras. O ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 15, a palavra “medida” foi grafada corretamente pelo 
candidato. O ponto será revertido.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 64 (sessenta e 
quatro)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  819/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  ADERMES 
RODRIGUES COELHO JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  5,  a  palavra  “opinião”  foi  grafada 
incorretamente pelo candidato. A nota será mantida;

1.2.2  na  linha  10,  a  palavra  “caráter”  foi  grafada 
incorretamente pelo candidato, porém o candidato já foi penalizado pela mesma palavra 
na linha 2. De acordo com o edital, o erro ortográfico idêntico será penalizado apenas 1 
vez. O ponto será revertido;

1.2.3  na  linha  11,  o  candidato  foi  penalizado  pela  rasura, 
portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4  na  linha  16,  a  palavra  “opinião”  foi  grafada 
incorretamente pelo candidato, porém o candidato já foi penalizado pela mesma palavra 
na linha 5. De acordo com o edital, o erro ortográfico idêntico será penalizado apenas 1 
vez. O ponto será revertido;

1.2.5  na  linha  25,  o  candidato  acentuou  a  palavra 
“comunicação” de maneira incorreta. O acento deve ser empregado sobre a vogal “a”. A 
nota será mantida.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  80 
(oitenta)  para 82 (oitenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 820/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ GERALDO BATISTA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  a  forma  verbal  está  empregada  e  grafada 
corretamente pelo candidato. O ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  8,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial intercalado “como consequência”. O ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 10, a vírgula deve ser empregada para separar termos 
explicativos. O ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 16, a vírgula deve ser empregada para separar termos 
explicativos. O ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 78 (setenta e 
oito)  para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  821/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 – SD  PM VINÍCIUS SAMUEL DE 
ASSIS ALCÂNTARA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha  12,  o  candidato  grafou  corretamente  a  palavra 
“políticos”. O ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis  de divisão de parágrafos,  porém os períodos não apresentam totalmente  equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.2.2 no quesito Propriedade vocabular - o candidato demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos a nota nesses quesitos será 
mantida.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 89 (oitenta e 
nove)  para 90 (noventa) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 822/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 – CB PM NILSON GERALDO 
DA COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do título, o candidato transcreveu o tema para o 
título, que deveria ser uma produção própria, com ideias relacionadas ao tema. O ponto 
não será revertido;

1.2.2 na linha 10, não há marcação de erro. O ponto não será 
revertido;

1.2.3 na linha 11, a vírgula deve ser empregada para separar 
conjunções. O ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 14, a vírgula deve ser empregada para separar 
orações adjetivas explicativas. O ponto não será revertido;

1.2.5 na linha 18, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial “por outro lado”. O ponto não será revertido;

1.2.6 na linha 19, a rasura não apresenta prejuízo ao texto. O 
ponto será revertido;

1.2.7 na linha 21, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial “assim”. O ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  75 
(setenta e cinco)  para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  823/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 – SD PM MÁRIO SÉRGIO LAGE 
FILHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 2, o candidato empregou corretamente a vírgula, pois 
trata-se de uma oração explicativa. O ponto será revertido;

1.2.2 nas linhas 6 e 7, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto  adverbial  intercalado  “através  de  diversas  emissoras”  e  “com  seus  diferentes 
programas”. Os pontos não serão revertidos;

1.2.3  na  linha  17,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial “assim”. O ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 18, a palavra “pais” não tem acento gráfico. O ponto 
não será revertido;

1.2.5  na  linha  22,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar  o 
adjunto adverbial intercalado “principalmente”. O ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 74 
(setenta e quatro)  para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  824/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  JEAN  ESTEVES 
GUEDES interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do título, as alegações do candidato procedem. O 
ponto será revertido;

 
1.2.2  na  linha  2,  a  palavra  “distinção”  foi  acentuada 

incorretamente.  O  acento  deve  ser  empregado  sobre  a  vogal  “a”.  O  ponto  não  será 
revertido.

1.2.3  na  linha  20,  a  palavra  “disseminação”  está  grafada  de 
maneira confusa. A letra tem que ser legível, de modo que não haja dúvida para o corretor  
da prova. O ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
81 (oitenta e um)  para 82 (oitenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 825 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM KARLAU ODILON DE 
MOURA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que na linha 20, as alegações do candidato procedem, portanto, será revertido 
um ponto.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  65 
(sessenta e cinco)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

                                        (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 826/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM  ELESSANDRO 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  5,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto o ponto será revertido;

1.2.2  na linha 10, a vírgula deve ser empregada para separar 
o adjunto adverbial intercalado “com o advento tecnológico”. A nota será mantida;

1.2.3 na linha 11, não se separa por vírgula o nome e o seu 
complemento. A nota será mantida;

1.2.4 na linha 15, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial “sendo assim”. A nota será mantida;

1.2.5  na linha 22, deve ser empregada para separar o adjunto 
adverbial intercalado “em alguns casos”. A nota será mantida;

1.2.6  na  linha  25,  o  candidato  desenvolveu  o  período 
corretamente. A vírgula é dispensável neste caso. O ponto será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 66 (sessenta e seis)  para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 827/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CARLOS DUARTE ROQUE 
JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 7, a oração escrita pelo candidato: “Diante deste fato, 
podemos deduzir que, passamos boa parte do nosso tempo em frente à televisão, assistindo 
(...)”, teve a letra “a” craseada, porém não há crase diante de substantivos femininos usados em 
sentido geral e indeterminado, conforme a bibliografia citada no edital do concurso (CEGALLA, 
Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008: 
277), portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 15, o adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar 
a vírgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não uso da 
vírgula para o adjunto adverbial breve escrito na linha pelo candidato, portanto, serão revertidos 
dois pontos.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 66 
(sessenta e seis)  para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 828/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 – SD PM JUCIANE ALVES 
DOS REIS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores- 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não 
sofisticada.  A redação não se apresenta,  contudo,  bem estruturada e coesa em sua 



totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. Por esses motivos, a nota atribuída nesses quesitos será mantida;

1.2.2 houve erro na somatória das notas. A nota correta é 77 
(setenta e sete) e não 76 (setenta e seis), como lançado.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis)  para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 829/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012  -  SD  PM MARIA  GERALDA 
BARBOSA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  5,  não  existe  erro  na  grafia  da  palavra 
“dependentes”. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.2 na linha 26, o candidato acentuou erroneamente a palavra 
“visão”. A alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  – 
O desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema.;

1.2.3.2   No  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  -  A  candidata  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma criativa  e consistente,  um ponto  de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.3.3  No  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  As 
relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos. ;

1.2.3.4 No quesito Organização adequada dos parágrafos -  Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade.;



1.2.3.5 No quesito Propriedade vocabular - A candidata demonstra ter 
bom  domínio  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade.  

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
82 (oitenta e dois)  para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 830/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 -  SD PM WILLIAN CHRISTIAN 
DE ASSIS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  2,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para  separar 
orações adjetivas explicativas. A alegação não procede;

1.2.2 na linha 4, a palavra “país” está grafada corretamente. A 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.3 na linha 5, o artigo “as” foi bem empregado.  A alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.4 na linha 12, a expressão “gama de informações” está em 
desacordo com a norma culta. O período ficou sem coerência e confuso. A alegação não 
procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  – 
O desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.5.2   No  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  -  O  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma criativa  e consistente,  um ponto  de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;



1.2.5.3  No  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  As 
relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.5.4  No  quesito  Organização  adequada  dos  parágrafos  -  Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou ideias fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.5.5  No  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
78 (setenta e oito)  para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 831 /12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM JOÃO  EDUARDO 
BATISTA DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.175.4. na linha  6, a  vírgula foi empregada corretamente, 
as alegações do candidato procedem e portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1   No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2   No  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias 
no interior do texto;

1.2.2.3  No  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  - 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto,  além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 No quesito Organização adequada dos parágrafos – Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5  No  quesito  Propriedade  vocabular  -  O texto  apresenta 
pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. 



A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de 
não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
73 (setenta e três)  para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 832/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM RODRIGO  VAZ 
CALEGARO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.175.5. na  linha  9,  não  há  erro  de  morfossintaxe.  A 
concordância  pode  ser  feita,  sem  perda  de  sentido,  com  “grande  formadora”,  não 
necessariamente  com “opiniões”,  as  alegações  do  candidato  procedem e  portanto,  será 
revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Adequação do uso dos articuladores - O texto 
apresenta  pouca  progressão,  e  o  uso de recursos  coesivos  se  faz  de  forma limitada.  A 
repetição excessiva do substantivo “televisão”, devidamente assinalada pela Comissão que 
corrigiu o texto, por exemplo, evidencia esse problema;

1.2.2.2 no quesito Organização de parágrafos - A paragrafação, 
embora com algum nível de sistematização, é deficiente e parece aleatória. Não se fazem as 
necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
88 (oitenta e oito)  para 89 (oitenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 833/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao  CFS/2012 -  SD PM SARA MARQUES DE 
CARVALHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.175.6. na  linha  5,  há  problema  de  pontuação,  não  de 
morfossintaxe, as alegações da candidata procedem e portanto, será revertido um ponto;

1.2.2  na  linha  23,  há  problema  de  pontuação,  não  de 
morfossintaxe, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 no quesito Adequação do uso dos articuladores - O texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada e, às 
vezes, até incorreta. É o que se observa, por exemplo, na linha 7: “Sem dúvidas, quase 
todas residências existe uma televisão”. O trecho apresenta inúmeras incorreções de ordem 
gramatical, uma delas é a ausência da preposição “em” (importante articulador textual), sem 
a qual a sentença não tem sentido. O mesmo tipo de problema pode ser observado na linha 
21: “Portanto, a capacidade de influenciar um indivíduo [a] ser, agir...”;

1.2.3.2 no quesito Organização de parágrafos - A paragrafação, 
embora com algum nível de sistematização, é deficiente parece aleatória. Não se fazem as 
necessárias ancoragens, próprias do gênero argumentativo;

1.2.3.3  no  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra ter um conhecimento razoável da modalidade padrão da língua, embora isso não 
lhe  confira  a  necessária  precisão  para  expressar-se  com  a  propriedade  requerida  pelo 
gênero.  Há repetição excessiva de palavras, o que, além de demonstrar limitação vocabular, 
compromete a qualidade do texto,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
83 (oitenta e três)  para 85 (oitenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  834/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012  -  SD  PM VALQUÍRIA 
BENEDITO SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.176 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 19, não há erro de ortografia. Portanto, defere o 
pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  A 
abordagem que o candidato apresenta é pertinente, embora caracterizada por alto grau 
de previsibilidade e circularidade;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  -  O  texto  evidencia  um  esforço  interessante  do  candidato  pela 
criticidade. Ainda assim, o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
– não se realiza de forma plena. A conclusão, por exemplo, nada mais é do que mera 
repetição do tema;

1.2.2.3 no quesito  Adequação do uso dos articuladores - O 
texto  apresenta  pouca  progressão,  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
limitada.  Isso  pode  ser  comprovado  pelo  excesso  de  “que”  (pronome  relativo  ou 
conjunção,  conforme  o  caso)  utilizado  no  texto,  conforme assinalou  a  Comissão  de 
Correção da prova;

1.2.2.4  no  quesito  Organização  de  parágrafos  -  A 
paragrafação,  embora  com  algum nível  de  sistematização,  é  deficiente.  O  primeiro 
parágrafo,  por  exemplo,  é  demasiadamente  longo,  mesclando,  de  forma  indevida, 
apresentação de tese com desenvolvimento de argumentos;



1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - Embora demonstre 
certo domínio do padrão culto da língua, o candidato comete alguns equívocos quando 
ao emprego de palavras no interior do texto. É o que se observa, por exemplo nas linhas 
13  (“influenciam”  –  concordância  indevida)  e  21  “encitam”  –  problema  de  ordem 
ortográfica),

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 84 (oitenta e quatro)  para 85 (oitenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  835/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012 -  SD PM CÍRIA  TÃO PRAIS 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 14, as alegações da candidata procedem quanto a 
regência da palavra “busca” (Cegalla 2008: 487), portanto, reverte um ponto á nota final;

1.176.1.  quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Adequação do uso dos articuladores constata-
se  As  relações  entre  os  fatos  e  ideias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar 
propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.2  no  quesito  Propriedade  vocabular  nota-se  que  O 
candidata demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso 
da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.2.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
em  consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com Cegalla  (2008:637),  esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens III e V do conteúdo, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
73 (setenta e três)  para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  836/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 -  SD PM RAFAEL DE ALMEIDA 
GUIMARÃES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 5, a vírgula deve ser usada para separar orações 
ou locuções  intercaladas  que  interrompam a fluência  da oração principal  (Cegalla  2008: 
428), (LUIZ ANTÔNIO SACCONI, Nossa Gramática Contemporânea - Teoria e Prática - 2008- 
p.383); na linha 4, o  parágrafo foi iniciado pelo candidato: "Através de novelas, filmes e 
seriados  a  mídia  transmite  para  as  pessoas  situações  que  em alguns  casos  fogem da 
realidade da própria sociedade.”, em que na linha 6 finalizou;  os termos do parágrafo estão 
deslocados, o que requer o uso da vírgula, porém não foi colocada pelo candidato, portanto, 
a alegação não procede;

1.176.2. nas  linhas  6  e  12,  o  adjunto  adverbial,  quando 
breve, pode dispensar a virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de 
pontuação  o  não  uso  da  vírgula  para  o  adjunto  adverbial  breve  escrito  nas  linhas  pelo 
candidato, portanto, a alegação procede, devendo ser revertidos quatro pontos;

1.176.3.  quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 No quesito Pertinência ao tema proposto verifica-se que o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade nota-se que o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois 
as ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;



1.2.3.3   No  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos 
constata-se que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos  de  ideias  e/ou  ideias  fragmentadas.  Além disso,  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade; 

1.2.3.4  Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
em consonância com os supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão 
Revisora mantém a  nota atribuída aos  itens I, II e IV do conteúdo, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
68 (sessenta e oito)  para 72 (setenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 837/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM ADIEL BERNARDES DA 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha  2,  há erro de pontuação.  Diversamente  do que 
argumenta o candidato, “...através de seus donos, diretores e funcionários...” não constitui 
sujeito composto, mas sim um termo deslocado. O sujeito dessa oração é “a televisão”. 
Portanto, a vírgula é obrigatória após “funcionários”, e a alegação não procede;

1.176.4. na  linha  6,  o  adjunto  adverbial  é  de  pequena 
extensão. As vírgulas não são obrigatórias. A alegação procede, devendo ser revertido um 
ponto;

1.176.5.  na linha 13, o período está truncado e confuso. Mas 
é  possível  que  a  oração  assinalada  pelo  corretor  tenha  valor  conformativo,  tornando 
desnecessária a vírgula. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.4 na linha  23, expressões interpositivas devem ser isoladas 
por vírgulas. Portanto, a alegação não procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem 
que o candidato apresenta é desfocada e tangencial, embora não se possa dizer que fuja ao 
tema proposto. O texto é circular, simplista e mal articulado;

1.2.5.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  O  texto  apresenta  sérios  problemas  de  informatividade  e  organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – 
não se realiza de forma satisfatória. A tese é confusa, mal estruturada (“a televisão [...] 
devem dar preferência por programas educativos e informativos”); por conseguinte, toda a 



precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As ideias apresentadas nada 
mais  fazem  que  repetir  o  senso  comum,  sem  clareza  ou  sistematização.  O  nível  de 
informatividade é muito baixo;

1.2.5.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto 
apresenta pouca (ou quase nenhuma) progressão; o uso de recursos coesivos se faz de 
forma limitada e,  em boa parte das vezes, incorreta.  Pode-se observar o problema, por 
exemplo, nas linhas 2 (“...dar preferência por programas”), 11 (“São programas que expoe 
discaradamente  a  pornografia,  a  violência  e  outros  que  pode  comentar  [?]...(sic)”. 
Incorreções dessa ordem podem  ser observadas ao longo de todo o texto; 

1.2.5.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação é 
deficiente  e  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
45 (quarenta e cinco)  para 47 (quarenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  838/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFS/2012 - SD PM FABIANO DOUGLAS DE 
OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do título, não há erro de pontuação.  A alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.176.6. nas linhas 3 e 4, as vírgulas não são obrigatórias, 
porquanto a oração adjetiva contida no período pode ter valor restritivo. A alegação procede, 
devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.176.7.  na  linha  7,  a  vírgula  é  obrigatória,  para  isolar 
orações adverbiais reduzidas. A alegação não procede;

1.2.4  na  linha  8,  Segundo  Cegalla  (2008,  p.  429),  o  adjunto 
adverbial,  quando  breve,  pode  dispensar  a  vírgula.  A  alegação  procede,  devendo  ser 
revertido um ponto ao candidato;

1.2.5 na linha 14, Segundo Cegalla (2008, p.  429),  o adjunto 
adverbial,  quando  breve,  pode  dispensar  a  vírgula.  A  alegação  procede,  devendo  ser 
revertido um ponto ao candidato;

1.2.6 na linha 17, não é cabível o emprego de vírgula. A alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.7 na linha 23, não é cabível o emprego de vírgula. A alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;



1.2.8 quanto ao conteúdo:

1.2.8.1 No quesito Pertinência ao tema: O texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa,  circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem  originalidade  de  enfoque.  Além  disso,  é  pouco  informativo  e  recheado  de  clichês 
(“hodiernamente”, “urge a cada indivíduo absorver com sabedoria”, entre outros), o que lhe 
compromete a qualidade.;

1.2.8.2  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto evidencia algum esforço do candidato pela criticidade. Ainda assim, 
há  falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que não se observa uma tese clara, a defesa dessa 
tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O nível 
de informatividade é baixo;

1.2.8.3 no quesito  Adequação do uso dos articuladores: O texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada; 

1.2.8.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação, 
embora  com algum nível  de  sistematização,  é  deficiente.  Não  se  fazem as  necessárias 
ancoragens próprias do gênero argumentativo;

1.2.8.5 no quesito Propriedade vocabular: O candidato demonstra 
ter um conhecimento razoável da língua, embora isso não lhe confira a necessária precisão, 
no uso da modalidade padrão, para expressar-se com a propriedade requerida pelo gênero,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
67 (sessenta e sete)  para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 839/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2012  -  SD  PM ELIANE  ROSÁRIO 
JERÔNIMO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 10, não se observa erro de ortografia. A alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.176.8. na linha 16, há erro de morfossintaxe, uma vez que 
no contexto em análise, “tomar conhecimento” equivale a “ tomar ciência”, “ser cientificado”. 
O emprego do substantivo “conhecimento” no plural, nesse caso, é indevido. A bibliografia 
apresentada pelo candidato não é hábil para desqualificar a correção realizada. A alegação 
não procede;

1.176.9.  na  linha  18,  há  erro  de  pontuação,  não  de 
morfossintaxe. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.176.10.  quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema:  O  texto  em  análise 
caracteriza-se  por  uma  abordagem  tangencial  do  tema.  O  autor  se  vale  de  inúmeras 
expressões imprecisas e semanticamente vazias (“Este canal de informações é transmitido 
através da mídia...” – linhas 2 e 3) para construir sua argumentação. O resultado é um texto 
com pouca qualidade, uma vez que não se observa a defesa de um ponto de vista, o que é a 
essência do texto tipologicamente argumentativo;

1.2.4.2  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto evidencia esforço mínimo do candidato pela criticidade. Há falhas 
quanto ao cumprimento pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão –, uma 
vez que não se observa uma tese, a defesa dessa tese, por meio de argumentos robustos, 
nem uma conclusão compatível com o todo. O nível de informatividade é baixo;



1.2.4.3 No quesito  Adequação do uso dos articuladores: O texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada e, em 
alguns casos, inadequada. Isso pode ser observado, por exemplo, nas linhas 10 a 12: “Pode-
se dizer que são considerados motivos para a ocultação ou distorção de determinados fatos, 
a preocupação em como tal notícia poderá afetar a população;

1.2.4.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação é 
deficiente. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo;

1.2.4.5 no quesito Propriedade vocabular: A candidata demonstra 
ter um conhecimento razoável da língua, embora isso não lhe confira a necessária precisão, 
no uso da modalidade padrão, para expressar-se com a propriedade requerida pelo gênero,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
63 (sessenta e três)  para 65 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 840/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM JOSEMAR ANDERSON 
RIBEIRO DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 2, 5 e 22, os erros nas linhas são de pontuação, 
falta da colocação da vírgula, mas não são os mesmos, visto que na linha 2: “...pois com o 
custo relativamente baixo devido a grande oferta...”, a virgula deve ser usada para separar 
palavras e locuções explicativas, retificativas e continuativas; na linha 5: “Desta forma, entra 
em nossa casa, uma tempestade de informações culturais...”, linha 22: “...possui aspectos 
positivos e negativos, cabe a nós tentar-mos filtrar o que é bom para nós...”, a vírgula deve 
ser usada para separar adjunto adverbial (Cegalla 2008:429), portanto, as alegações não 
procedem; 

1.176.11. na  linha  14,  num período,  os  termos  regentes  ou 
subordinantes  (substantivos,  adjetivos,  verbos)  reclamam  outros  (termos  regidos  ou 
subordinados) que lhes completem ou ampliem o sentido (Cegalla 2008:483); no período 
escrito pelo candidato “...que incluem violência, sexo e degradação da família, pois difícil 
manter o controle do que assistem” não há o referente no qual o verbo requer, portanto, 
portanto, as alegações não procedem; 

1.176.12. na  linha  15  e  23,  a  vírgula  deve  ser  usada  para 
separar adjuntos adverbiais, porém quando breve, pode ser dispensada (Cegalla 2008:429); 
no desenvolvimento das ideias do candidato nas linhas, há presença do adjunto adverbial 
breve  sem a  colocação  da  vírgula,  que  não  caracteriza  erro  de  pontuação,  conforme  a 
referida gramática, portanto, as alegações procedem, devendo ser revertidos quatro pontos 
ao candidato;

1.176.13.  quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade constata-se que o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 



pois  as  ideias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de  previsibilidade  e 
“circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.4.2 No quesito Adequação do uso de articuladores nota-se 
que o texto  apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.4.3  No quesito  Propriedade vocabular  verifica-se  que texto 
apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples 
ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

 1.2.4.4 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
em  consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com Cegalla  (2008:637),  esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III e V do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
67 (sessenta e sete)  para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 841/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM NEONY  DOS 
SANTOS BRÁULIO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.177 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do título: as alegações do candidato procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 75 (setenta e cinco)  para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  842/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM THIAGO 
FERNANDES REIS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 7,  não há erro de pontuação,  portanto, será 
revertido um ponto; 

1.2.2 na linha 10, o verbo favorecer é transitivo direto, desta 
forma, não exige a preposição "a",  porém é perceptível que o candidato escreveu a 
preposição “em” + o artigo “a” = “na” para um verbo que pede apenas o artigo “o” 
(Gegalla  2008:  348).  O próprio  candidato  mostra  a  necessidade do artigo  em suas 
justificativas: “Analisando o termo que gerou a perda do ponto, verifica-se tratar de um 
complemento  verbal:  quem favorece,  favorece  algo,  no  caso,  o  aprendizado”,  desta 
forma, há erro de morfossintaxe, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 



implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V do Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 83 (oitenta e três)  para 84 (oitenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 843/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012 –  CB  PM WARLEN DINIZ 
CUNHA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.178 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  2,  o  candidato  escreveu  o  pronome 
demonstrativo  “essas”  no  seguinte  parágrafo:  “A televisão tem grande influência  na 
formação do caráter  individual  de  muitas  pessoas,  pois  essas  se  deixam influenciar 
(...)”,  porém  o  sujeito  é  “pessoas”,  que  está  próximo  do  pronome  demonstrativo 
(Cegalla 2008: 183), em que o correto é pronome “estas”, portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.2  na  linha  3,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 



questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa 
sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 73 (setenta e três)  para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  844/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM RENAN  SILVA 
GOMES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 3 e 8, quanto ao erro de pontuação, o adjunto 
adverbial, quando breve, pode dispensar a virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, 
não é considerado erro de pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial 
breve escrito nas linhas pelo candidato, portanto, serão revertidos três pontos;

1.2.2 nas linhas 3, 4 e 9, quanto ao erro de morfossintaxe, o 
candidato não cumpriu o disposto no item 9.2, artigo 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12;

1.178.1. na linha 9, a vírgula é usada para separar orações 
reduzidas de gerúndio, particípio e infinitivo; na oração escrita pelo candidato: “(...) não 
sendo imparcial e passando somente a programação de seu interesse  (...)”, não há uso 
da vírgula antes do verbo “passar”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 14: as alegações do candidato são procedentes, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.5 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 



progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer  do recurso quanto ao pedido referente às 
linhas 3, 4 e 9 por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto aos demais pedidos, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 65 (sessenta e cinco)  para 69 (sessenta e nove) pontos;

2.4 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

     Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  845/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 -  SD PM VÍTOR CRISTIANO 
FERNANDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.179 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na linha 18,  não há erro  de  morfossintaxe.  Portanto, 
defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2  na linha 19,  não há erro  de  morfossintaxe.  Portanto, 
defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no quesito  Organização de  parágrafos  -  Observa-se 
alguma sistematização quanto à divisão de parágrafos, mas ainda insuficiente. A brusca 
mudança  de  assunto,  que  se  observa  do  segundo  para  o  terceiro  parágrafo,  por 
exemplo,  não  é  adequada  ao  gênero.  As  ancoragens,  tão  pertinentes  ao  texto 
argumentativo, não foram construídas adequadamente;

1.2.2.2  no  quesito  Propriedade  vocabular  -  O candidato 
demonstra ter algum domínio da modalidade culta da língua. Ainda assim, em alguns 
momentos não se expressa com a pertinência exigida pelo gênero. A título de exemplo, 
podem-se citar a linha 1 (Problema de concordância nominal – “É percebido a falta...”] e 
linha 24 – falta de paralelismo sintático (“a PMMMG atua na formação do caráter da 
criança, [do] adolescente e do jovem...”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 86 (oitenta e seis)  para 88 (oitenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 846/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM VINÍCIUS RIBAS 
GONÇALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.180 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  24,  não  se  observa  erro  de  ortografia, 
porquanto o candidato já havia sido penalizado com a perda de 01 ponto nesse quesito, 
em função  da grafia  incorreta  da  palavra  “jovem”.  Portanto,  defere  o  pedido  nesse 
aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O texto apresenta problemas de informatividade. Observa-se que o 
pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza de forma 
satisfatória. A tese, embora clara, é explorada superficialmente ao longo do texto. As 
ideias  apresentadas  nada  mais  fazem que  repetir  o  senso  comum,  sem o  grau  de 
maturidade exigido pelo gênero;

1.2.2.2  no  quesito  Organização  de  parágrafos  -  A 
paragrafação, embora com algum grau de sistematização, é deficiente. As ancoragens 
próprias do gênero argumentativo são pouco expressivas. Um bom exemplo disso é o 
último  parágrafo,  que  deveria  apresentar  uma  conclusão  consistente  para  os 
argumentos apresentado, e não o faz,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 78 (setenta e oito)  para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 847/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM FREDERICK 
VICENTE SOUZA CABETE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.181 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  26,  não  se  observa  erro  de  ortografia.  O 
vocábulo “família” está grafado corretamente. Portanto, defere o pedido nesse aspecto, 
revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  O 
texto  apresenta  pouca  progressão,  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
limitada. Os inúmeros problemas de referenciação observados comprometem a unidade 
semântica. É justamente essa deficiência que se manifesta, por exemplo, nas linhas 14 a 
16: “A influência é forte na maneira de agir [quem?], vestir e se comportar [quem?], 
modulando  o  caráter  [de  quem?]  ao  modismo e  as  tendências  televisivas”.  Não há 
referentes implícitos ou explícitos para os verbos sublinhados. Isso constitui, também, 
um problema de uso de articuladores textuais, com graves reflexos para a legibilidade 
do texto;

1.2.2.2 no quesito Organização de parágrafos - A paragrafação 
parece  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo;

1.2.2.3 no quesito Propriedade vocabular - O texto apresenta 
vocabulário  limitado.  Há  erros  de  concordância  que  evidenciam  pouco  domínio 
gramatical e vocabular por parte do candidato. É isso que se observa, por exemplo, nas 
linhas 3 a 5: “A ausência dos pais contribuem para esse processo, ou a cumplicidade 
deste que se abstem do seu papel de educador...”. O mesmo problema se repete nas 



linhas 7 a 9: “Com os tempos modernos os pais estão trabalhando e se ausentam no 
papel de educador...”. Nesse caso, há, ainda, o emprego indevido do verbo “ausentar-
se”. Ao longo do texto, inúmeros são os problemas dessa ordem,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 84 (oitenta e quatro)  para 85 (oitenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 848 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM MAURÍCIO PINTO 
JÚNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.182 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 3, não se observa erro de ortografia. A ausência 
do  acento  grave,  indicativo  do  fenômeno  da  crase,  constitui  erro  de  natureza 
morfossintática, portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota 
final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema: O texto em análise 
caracteriza-se por uma abordagem tangencial do tema. O autor se vale de ideias do 
senso comum para construir  sua argumentação.  O resultado é um texto com pouca 
qualidade e pouco convincente, uma vez que não se observa a defesa adequada de um 
ponto de vista, o que constitui a essência do texto tipologicamente argumentativo;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - O texto evidencia esforço mínimo do candidato pela criticidade. Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que não se observa uma tese, a defesa dessa 
tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O 
nível de informatividade é baixo;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  A 
simples  justaposição  de  frases  não  é  o  suficiente  para  se  conseguir  um texto  bem 
articulado. Um rigoroso entrelaçamento de ideias é fundamental para que o leitor não se 
perca e consiga interpretar o texto adequadamente. Ao escrever, é imprescindível captar 
as ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia,  de modo que as principais 



sejam enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos 
sintáticos e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do 
candidato apresenta deficiências de articulação que comprometem a unidade semântica. 
Um bom exemplo disso é o período iniciado na linha 22: ”Portanto, diante dos fatos 
expostos, é importante ressaltar que não devemos tirar conclusões precipitadas diante 
do que a televisão nos apresenta...”. Na linha 5, observa-se o emprego incorreto do 
gerúndio, o que gera imprecisão e não encerramento adequado do período;

1.2.2.4   no  quesito  Organização  de  parágrafos  -  A 
paragrafação parece  aleatória.  Não se fazem as necessárias  ancoragens próprias  do 
gênero argumentativo;

1.2.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra ter um conhecimento limitado da língua padrão escrita. Inúmeros trechos do 
texto evidenciam essa deficiência. A título de exemplo, nas linhas 18 e 19, observa-se 
uma imprecisão vocabular que compromete, seriamente, a legibilidade do texto: “Esses 
métodos influem em uma melhor condição de vida da população”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 79 (setenta e nove)  para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  849/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DANIEL DE SOUSA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.183 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha  do título, as alegações do candidato procedem, 
portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

1.2.2.2 a atitude lingüística da dissertação permite usar a 
linguagem  para  expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir 
conclusões e implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, 
desde a questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala 
com o uso de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

1.2.2.3  além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda 
conhecimento do assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto 
exigindo dados, informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas 
devem ser  relevantes  para  o  tema e relacionadas diretamente  a  ele,  divididas  com 



equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-
se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar  ideias,  presença  de  conteúdo  para 
discussão,  linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso 
crítico e criatividade;

1.2.2.4 esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, 
são  imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

1.2.2.5  assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 77 (setenta e sete)  para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  850/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM LUCIANO 
MENDONÇA  BOAVENTURA  DE  MATOS interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.184 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha  do título, as alegações do candidato procedem, 
portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  No quesito  Pertinência  ao  tema proposto  verifica-se 
que o desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum,  sem demonstrar  uma habilidade  acima da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  No  quesito  Argumentação  coerente  de  ideias  e 
informatividade nota-se o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois 
as  ideias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de  previsibilidade  e 
“circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.2.3 No quesito Propriedade vocabular constata-se que o 
texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.2.4   Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no 
recurso  e  em  consonância  com  os  itens  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla 
(2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II, IV e V 
do conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 79 (setenta e nove)  para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 851/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM DANILO  SERAFIM 
ALVES CASTRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 3 e 10, as alegações do candidato procedem, desta 
forma, reverte três pontos à nota final do candidato;

1.184.1.  na  linha  26,  o  adjunto  adverbial,  quando  breve, 
pode  dispensar  a  virgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito, portanto, defere o 
pedido do candidato, revertendo dois pontos à nota final;

1.2.26  quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade constata-se que o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 
pois  as  ideias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de  previsibilidade  e 
“circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.3.2 No quesito Adequação do uso de articuladores nota-se 
que o texto  apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se  faz  de  forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa 
em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.3.3  No  quesito  Propriedade  vocabular  verifica-se  que   o 
candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso 
da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.10.1. Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no 
recurso e em consonância com os itens supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 



esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III e V do conteúdo, uma 
vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
72 (setenta e dois)  para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 852/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM LEIDSON APARECIDO 
FREITAS DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 2, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial intercalado “preocupantemente”. As alegações não procedem;

1.184.2.  na linha 4, a vírgula não deve ser  empregada antes 
da conjunção “e” no período analisado. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido 
um ponto;

1.2.27  na linha 6,  o pronome átono foi  bem empregado 
pelo candidato. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.4  na linha 16, não é possível encontrar um referente para o 
verbo “encontrá-lo”. As alegações não procedem;

1.2.5  na  linha  20,  a  palavra  “disseminar”  foi  grafada 
incorretamente pelo candidato. As alegações não procedem;

1.2.6 na linha 21, a vírgula deve ser empregada para separar 
termos explicativos. As alegações não procedem;

1.2.7 nas  linhas  24 e  25,  a vírgula  deve ser  empregada para 
separar o adjunto adverbial intercalado “consequentemente”. As alegações não procedem;

1.2.8 quanto ao conteúdo:

1.2.8.1  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade – O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;



1.2.8.2  No  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  –
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, 

que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.8.3 No quesito Organização adequada dos parágrafos -  Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou ideias fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.8.4  No  quesito  Propriedade  vocabular  -  O texto  apresenta 
pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. 
A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de 
não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
62 (sessenta e dois)  para 64 (sessenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 853/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM PAULO CRISTIANO 
NUNES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha   7,  o  candidato  grafou  a  palavra  “  dia  a  dia” 
corretamente, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.184.3. na linha 10, a vírgula pode ser empregada quando a 
conjunção “e” assumir outros valores que não sejam de adição. As alegações não procedem; 

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  –  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  - O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.3.3  No  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  - 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto,  além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.3.4  No  quesito  Organização  adequada  dos  parágrafos–  Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou ideias fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
65 (sessenta e cinco)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  854/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM MATHEUS 
AUGUSTOS COSTA DE OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  7,  a  oração  escrita  pelo  candidato:  “Está 
presente em mais 90% dos lares brasileiros. Dito a modo, a culinária, as gírias etc, 
define  o  bom  e  o  ruim.”,  mostra  que  a  segunda  oração  é  uma  continuidade  do 
desenvolvimento  de  ideias  da  primeira,  porém  com  o  uso  do  ponto  final,  que  é 
empregado para fechar o período (Cegalla 2008: 431), o desenvolvimento é finalizado, 
portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2.  nas  linhas  8,  10  e  14,  as  alegações  do  candidato 
procedem, portanto, serão revertidos três pontos;

1.2.3 nas linhas 17 e 18, a vírgula é empregada para separar 
orações intercaladas e outras  de caráter  explicativo  (Cegalla  2008: 428);  na oração 
escrita pelo candidato nas linhas: “Portanto os profissionais que atuam na área devem 
ter qualidades indispensáveis, ética...”, não há o uso da vírgula, portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.4 na linha 19, a vírgula é empregada para separar orações 
ou locuções intercaladas que interrompam a fluência  da oração principal;  na oração 
escrita pelo candidato “(...) devem ter qualidades indispensáveis, ética, transparência, 
responsabilidade devem estar sempre atentos.”,  a vírgula deveria vir  após a palavra 
“responsabilidade” para fechar o desenvolvimento das ideias, portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:



1.2.5.1  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos 
verifica-se que há uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre 
concisão e complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 49 (quarenta e nove)  para 52 (cinquenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

                                        (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 855/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM RAPHAEL AUGUSTO 
MOREIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 8, na oração escrita pelo candidato “Ela faz com o 
áudio dos rádios seja acompanhados de imagem...”, o erro morfossintático se dá pelo uso 
incorreto da preposição “com” ,  visto que o verbo é transitivo direto,  ou seja, não tem 
preposição, pois quem faz, faz algo, desta forma, a preposição “com” está inadequada. A 
alegação não procede; 

1.184.4. na linha 13, foram computadas duas marcações para 
um mesmo erro de ortografia. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 No quesito Pertinência ao tema proposto verifica-se que o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  No quesito Argumentação coerente das ideias nota-se 
que o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, de forma 
criativa  e  consistente,  um ponto  de  vista  crítico,  com um grau  de  imprevisibilidade.  A 
progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.3.3  No  quesito  Organização  adequada  dos  parágrafos 
constata-se  que  há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;



1.2.3.4 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II e IV do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
79 (setenta e nove)  para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  856/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM LUCAS EVANGELISTA 
FERREIRA MARLIERE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  1,  foi  retirado  1  ponto  pela  rasura  da  palavra 
“influência”. A alegação não procede; 

1.184.5. na  linha  14,  a  vírgula  deve  ser  empregada  para 
separar orações de caráter explicativo. A alegação não procede; 

1.184.6. na  linha  16,  o  candidato  grafou  corretamente  a 
palavra “espectadores”. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.4 na linha 19, a vírgula deve ser empregada para separar o 
adjunto adverbial intercalado “por consequência”.A alegação não procede; 

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  No  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto  -  o 
 desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.5.2   No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  -  o  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma criativa  e consistente,  um ponto  de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.5.3 No quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 



sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;

1.2.5.4 No quesito Organização adequada dos parágrafos -  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou ideias fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.5.5  No  quesito  Propriedade  vocabular  -  o  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.  A Comissão Revisora mantém a 
nota atribuída nesses quesitos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
79 (setenta e nove)  para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 857/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WILKINSON WEUSNER 
GENGISKAN DE CASTRO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas do título e 2, as alegações do candidato procedem, 
portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.3 nas linhas 3, 5 e 13, o adjunto adverbial, quando breve, pode 
dispensar a vírgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não 
uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo candidato, portanto, serão 
revertidos cinco pontos;

1.2.4 na linha 16, a letra “a” antes da palavra “pouca”, foi escrita 
pelo candidato craseada, porém não ocorre a crase, quando não há artigo antes do termo antes 
do termo dependente (Cegalla 2008: 277), portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 69 
(sessenta e nove) para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 858/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM WAGNER LUIZ LOPES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

  1.2.1 na linha 13, a oração escrita pelo candidato “As reportagens, 
jornais, programas relacionados a conscientização sobre os danos causados à natureza também 
tem grande impacto (...)”, na qual foi penalizado por erro de pontuação, devido a ausência de 
vírgula antes da palavra “também” procede, haja vista que usa-se vírgula para separar orações 
intercaladas  outras de caráter explicativo (Cegalla 2008: 428) “(...) sobre os danos causados à 
natureza (...)”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2  nas  linhas  15  e  25,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.3 na linha 26, na oração “(...) aos programas exibidos em orários 
impróprios e  concientização das emissoras em não divulgar (...), nota-se que os sujeitos das 
orações são diferentes, em que possuem respectivos verbos, desta forma, procede ao desconto 
do ponto, pois não se usa a vírgula para separar orações coordenadas sindéticas ligadas pela 
conjunção “e”, exceto quando os sujeitos forem diferentes ou quando o “e” aparecer repetido. 
(ABAURRE,  Maria  Luiza  M. Português:  contexto,  interlocução e  sentido.  São Paulo:  Moderna, 
2008, pagina 389. portanto, o ponto não será revertido; 

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.



A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para ex-
por ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o domínio 
das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até a neces-
sidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e de 
construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, informações, ideias 
e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacio-
nadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e 
articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença 
de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, 
senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.
 

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em conso-
nância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

 
2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 64 
(sessenta e quatro) para 66 (sessenta e seris) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 859/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM STEFAN RAMON TAVARES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

  1.2.1 na linha 10,  a  oração “Devido  a esse fator  os pais  devem 
fiscalizar o conteúdo que seus filhos assistem, de forma (...)“, que foi escrita pelo candidato, não 
há  concordância  verbal  entre  o  verbo  “assistir”  e  o  sujeito  “conteúdo”  (Cegalla  2008:  450), 
portanto, o ponto não será revertido;

 1.2.2 na linha 15, as alegações do candidato procedem, portanto, será 
revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 no quesito Argumentação coerente das ideias e informativida-
de o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.3.2 no quesito Organização adequada de parágrafos verifica-se 
que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.3.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  as  notas 
atribuídas aos itens II e IV do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação 
justa sob todos os aspectos.

 
2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 78 



(setenta e oito) para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 860/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM CARLA CRISTIANE 
SILVA ALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 10 e 21, as alegações da candidata procedem, 
portanto, serão revertidos dois pontos; 

1.2.2.  na  linha 14,  a  palavra  bem sucedida foi  escrita  pelo 
candidato sem o uso do hífen: “(...) e uma bem sucedida formação do caráter (...)”, de 
acordo  com  o  Vocabulário  Ortográfico  da  língua  portuguesa/Academia  Brasileira  de 
Letras. 5ª edição, São Paulo: Global, 2009, p. 112 e 113, a palavra “bem” deve ser 
hifenizada, quando o segundo elemento se iniciar por uma consoante e for adjetivo, 
como ocorre com a frase escrita na linha, visto que bem-sucedido é adjetivo do sujeito 
“formação”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3  na  linha  17,  a  vírgula  deve  ser  usada  para  separar 
orações adjetivas explicativas (Cegalla 2008: 429); na oração escrita pelo candidato: 
“(...)  e outros voltados para o incentivo a proteção do meio ambiente que além de 
divulgarem informações (...) , nota-se que a palavra “que” escrita na linha não está 
restringindo o sujeito “meio ambiente”, mas traz uma explicação, portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.4  nas  linhas  18,  19  e  20,  o  adjunto  adverbial,  quando 
breve, pode dispensar a virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado 
erro de pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas 
pelo candidato, portanto, serão revertidos quatro pontos,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 79 (setenta e nove) para 85 (oitenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 861/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM EDER MARTINS DE 
CARVALHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  5,  18  e  19,  as  alegações  do  candidato 
procedem, portanto, serão revertidos três pontos;

1.2.2 nas linhas 7, 12 e 23, o adjunto adverbial, quando breve, 
pode dispensar a vírgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, serão revertidos quatro pontos;

1.2.3 nas linhas 11 e 21, não se usa a vírgula para separar 
orações coordenadas sindéticas ligadas pela conjunção “e”, exceto quando os sujeitos 
forem  diferentes  ou  quando  o  “e”  aparecer  repetido  (ABAURRE,  Maria  Luiza  M. 
Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. – página 389), 
portanto, os pontos não serão revertidos;

1.2.4 na linha 14,  a vírgula deve ser  usada para separar  o 
adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a vírgula (Cegalla 2008: 429), porém o 
adjunto  escrito  pelo  candidato  na  linha  possui  uma  extensão  um  pouco  maior  “, 
portanto, o ponto não será revertido;

1.2.5 nas linhas 13, 14, 15 e 16, não há desconto de ponto 
para erro de morfossintaxe quanto ao verbo “auxiliam”, constante na linha 14, portanto, 
os pontos não serão revertidos.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 60 (sessenta) para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 862/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GUSTAVO ESTEVÃO 
BARBOSA OSSANES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  3,  no  período  escrito  pelo  candidato  ”Esses 
aparelhos eletrônicos têm seu lado positivo, negativo e também influencia as pessoas e 
a formação do caráter”, verifica-se que há repetição da conjunção “e”; na gramática 
ABAURRE,  Maria  Luiza  M.  Português:  contexto,  interlocução  e  sentido.  São  Paulo: 
Moderna, 2008.  – página 389, diz que “não se usa a vírgula para separar orações 
coordenadas sindéticas  ligadas pela  conjunção “e”,  exceto quando os  sujeitos  forem 
diferentes ou quando o “e” aparecer repetido”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 nas linhas 7, 8, 9, 10, 12 e 20, o verbo “são” escrito pelo 
candidato, linha 7, teve o acento gráfico til colocado na letra “o”, quando deveria ser 
colocado na letra “a”; linha 8, ocorreu com a palavra “formação”; linha 9, “cidadão”; 
linha 10, “televisão”; linha 12, “não”; linha 20, ”prestação”, porém não constitui mesmo 
erro  ortográfico,  haja  vista  que as  palavras  são  totalmente  diferentes,  portanto,  os 
pontos não serão revertidos;

1.2.3  na  linha  13,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto; 

1.2.4 na linha 19,  o adjunto adverbial,  quando breve,  pode 
dispensar  a  vírgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, será revertido um ponto;



1.2.5  na linha 24,  conforme a  gramática  indicada no  Edital 
(Cegalla 2008: 374), as orações coordenadas adversativas requerem o uso da vírgula, 
portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois) para 64 (sessenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 863/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LUCIANO  JUNIO 
ORNELAS ALQUIMIM interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  12  e  24,  não  se  usa  a  vírgula  para  separar 
orações coordenadas sindéticas ligadas pela conjunção “e”, exceto quando os sujeitos forem 
diferentes  ou  quando  o  “e”  aparecer  repetido  (ABAURRE,  Maria  Luiza  M.  Português: 
contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. – página 389), a oração escrita 
pelo candidato “(...) mas não na formação do caráter individual e muito menos tomar o lugar 
de um educador (...)”, linha 12; “A criança por exemplo, forma o seu caráter até os 7 anos 
de idade e quem será a formadora (...)”, nota-se que os sujeitos não são os mesmos na 
linha 24, portanto, a ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 13, as alegações do candidato procedem, não há 
erro de concordância verbal, portanto, será revertido um ponto;

1.2.3 na linha 16, na gramática sugerida no Edital (Cegalla 2008: 
374), há um exemplo da não colocação da vírgula após a conjunção adversativa “contudo”, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.4 na linha 17, não há o desconto de ponto por erro otográfico 
do verbo “substituir”, escrito pelo candidato na linha “substituírem”; o erro ortográfico é da 
palavra “maioria”, que teve a divisão silábica incorreta na linha, portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  a  palavra  texto  provém do  latim textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede de relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 



como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude  linguística  da  dissertação permite  usar  a  linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e impli-
ca o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão orto-
gráfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulá-
rio mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assun-
to abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, informações, 
ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema 
e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da 
progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário ade-
quado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindí-
veis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.
 

  Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em conso-
nância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuí-
das aos itens I, II, III e IV do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avali-
ação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
65 (sessenta e cinco) para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 864 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM ELIZIANA HUBNER 
SOARES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 01, a candidata não colocou vírgula após adjunto 
adverbial deslocado. (Cegalla. 2008: 429). Logo, será revertido um ponto;

1.2.2 na linha 08, a candidata foi penalizada em dois pontos 
por  não  separar  o  adjunto  adverbial  por  vírgulas.  Conforme  (Cegalla.  2008:  429) 
procede o pedido da candidata e serão revertidos dois pontos; 

1.2.3 na linha 09, a candidata alega que foi penalizada duas 
vezes pela grafia do termo “família” sem o acento agudo, tanto na linha 05 quanto na 
linha 09. O pedido procede, portanto, será revertido um ponto;

 1.2.4 na linha 11, após conjunção conclusiva é opcional o uso 
de vírgulas conforme (Cegalla. 2008: 290). Portanto, será revertido um ponto;

 1.2.5 na linha 13, a candidata grafou erroneamente o termo 
“através”. Tal erro já fora registrado na linha 03. Portanto, será revertido um ponto;

1.2.6  na  linha  13,  o  vocábulo  “obtidos”  foi  grafado 
corretamente, conforme Mini Dicionário da Língua Portuguesa, Bueno, Silveira. Portanto, 
será revertido um ponto;

   1.2.7 na linha 15, o vocábulo “veículo” foi grafado corretamente 
conforme Mini Dicionário da Língua Portuguesa, Bueno, Silveira. Portanto, será revertido 
um ponto;



1.2.8  na  linha  18,  o  termo  “digo”  deve  vir  entre  vírgulas. 
Portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 63 (sessenta e três) para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 865/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JOSÉ  FERNANDO DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  nas  linhas  6  e  26,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, serão revertidos três pontos;

1.2.2 nas linhas 13 e 17, o adjunto adverbial, quando breve, pode 
dispensar a vírgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não 
uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo candidato, portanto, serão 
revertidos dois pontos, 

 
2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 70 
(setenta) para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 866/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ VALDINEI FERREIRA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 2, 3, 5 e 25, o adjunto adverbial,  quando breve, 
pode dispensar a vírgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação 
o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo candidato, portanto, 
serão revertidos dois pontos;

1.2.2  nas  linhas  10  e  22,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, serão revertidos dois pontos.

 
2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 63 
(sessenta e três) para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 867/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LUIZ FERNANDO LOPES 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

  1.2.1 nas linhas do título e 9, as alegações do candidato procedem, 
portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.2 na linha 3, o adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a 
vírgula (Cegalla 2008:429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não uso da 
vírgula  para  o  adjunto  adverbial  breve  escrito  nas  linhas  pelo  candidato,  portanto,  serão 
revertidos dois pontos;

1.2.3 na linha 18, o candidato escreveu as palavras “por tanto” e 
“conciêntes”, verifica-se que os erros descontados na linha são distintos, pois a grafia correta das 
palavras é “portanto” e “conscientes”; visto que na palavra “conscientes” os erros são relativos a 
falta da letra “s” e a colocação do acento gráfico sobre a letra “e”, portanto, os pontos não serão 
revertidos;

1.2.4 na  linha  22,  de  acordo  com  BECHARA,  Evanildo,  Moderna 
Gramática Portuguesa. 37 Ed. Ver. Ampl. e atual. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 610, usa-
se a vírgula para separar, em geral, adjuntos adverbiais que precedem o verbo e as orações 
adverbiais que vêm antes ou no meio da principal; o adjunto escrito pelo candidato na linha não 
se  trata  de  adjunto  adverbial  breve,  há  uma  extensão  maior,  portanto,  o  ponto  não  será 
revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.



A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para ex-
por ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o domínio 
das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até a neces-
sidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e de 
construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, informações, ideias 
e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacio-
nadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e 
articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença 
de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, 
senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.
 

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em conso-
nância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

 
2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 65 
(sessenta e cinco) para 69 (sessenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  868/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM MARCILAINE RODRIGUES 
DA SILVA DO CARMO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais, como a repetição, progres-
são, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes 
que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditó-
rios e relacionáveis que surgem gradativamente por meio de um movimento que combina repeti-
ção e progressão.

    A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o domí-
nio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até a 
necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

   Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, informações, ideias 
e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacio-
nadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e 
articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença 
de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, 
senso crítico e criatividade. 

 
 Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 

para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.



              O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observam-se também um vocabulário simples, linguagem clara e objetiva, informações 
de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

              Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso em consonân-
cia com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens II, III e V serão mantidas, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, e acrescenta 02 (dois) pontos à nota 
atribuída ao item IV (Organização adequada de parágrafos), deferindo parcialmente o pedido da 
candidata.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 89 
(oitenta e nove) para 91 (noventa e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 869/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FELIPE MAGNUM 
NOGUEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 04, a grafia do vocábulo “influenciar” grafada 
erroneamente já havia sido descontada. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  07,  o  vocábulo  “distinção”  foi  grafado 
corretamente,  conforme  Mini  Dicionário  da  Língua  Portuguesa,  Bueno,  Silveira. 
Portanto, o ponto será revertido;

1.2.3  na  linha  08,  o  vocábulo  “notícias”  foi  grafado 
corretamente, conforme Mini Dicionário da Língua Portuguesa, Bueno, Silveira. Portanto, 
o ponto será revertido;

1.2.4  na  linha  13,  o  termo  “individual”  está  corretamente 
grafado. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.5 na linha 16, o desconto do ponto por erro de acentuação 
da palavra “influenciado” já fora marcada na linha 2. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.6 na linha 17, o candidato foi penalizado por erro da grafia 
do termo “notícias” na linha 07. Portanto, o ponto será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  71 
(setenta e um) para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 870/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM NATÁLIA DE OLIVEIRA 
CARVALHO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 20 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão relacionadas entre 
si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou as unidades sintáticas da 
oração”. Cada termo da oração desempenha uma função sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, 
há erro de morfossintaxe. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 24 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
pontuação foi incorreta, pois no texto a vírgula utilizada é facultativa, a candidata apresentou uma 
Oração subordinada adverbial  temporal o uso da vírgula é dispensável quando vier  depois da 
oração principal (CEGALLA: 401). Desta forma, não há erro de pontuação. Portanto, será revertido 
um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

    A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o domí-
nio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até a 
necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.



   Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, informações, ideias 
e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacio-
nadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e 
articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença 
de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, 
senso crítico e criatividade. 

 Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

              O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso de recursos 
coesivos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média 
para o desenvolvimento do tema.

              Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso em consonân-
cia com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens II e III serão mantidas, uma vez que 
se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 92 
(noventa e dois) para 93 (noventa e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 871/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  PRISCILA  KELE 
MOREIRA  JUNQUEIRA  HERCULANO  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 
na linha 8, o adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a vírgula (Cegalla 2008: 
429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não uso da vírgula para o 
adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo candidato, portanto, serão revertidos dois 
pontos;

1.2.2  na  linha  9,  o  período  escrito  pelo  candidato:  “(...)  e 
muitas vezes os telespectadores absorvem tudo aquilo de negativo para eles e colocam 
em prática  na  sua  vida  na  sua  vida  pessoal.”,  segundo  ABAURRE,  Maria  Luiza  M. 
Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008.  – página 389 - 
não se usa a vírgula para separar orações coordenas sindéticas ligadas pela conjunção 
“e”,  exceto quando os sujeitos forem diferentes ou quando o “e” aparecer repetido, 
como ocorre na oração escrita na linha, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 12, o verbo “estão” foi escrito pela candidata na 
linha com o acento til sobre a letra “o” do verbo, quando o correto seria sobre a letra 
“a”, conforme o padrão da norma culta, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 21, nenhum ponto foi descontado, portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.5 na linha 24, o período escrito pelo candidato: “(...) sobre 
a influência negativa que sofrem da televisão e preservarem mais a seus filhos. quanto a 
essa  influência  (...),  segundo   ABAURRE,  Maria  Luiza  M.  Português:  contexto, 
interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008.  – página 389 - não se usa a vírgula 



para separar orações coordenadas sindéticas ligadas pela conjunção “e”, exceto quando 
os sujeitos forem diferentes ou quando o “e” aparecer repetido, como ocorre na oração 
escrita na linha, portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 67 (sessenta e sete) para 69 (sessenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  872/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  PHILLIP  CELSO  DE 
OLIVEIRA FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 3, 17, 21 e 22, o adjunto adverbial, quando breve, 
pode dispensar a vírgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação 
o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito na linha pelo candidato, portanto, 
serão revertidos quatro pontos;

1.2.2 na linha 9, o candidato alegou que escreveu a conjunção “e” 
precedida por uma vírgula  no seguinte parágrafo: “São muitos os meios de comunicação que 
podem influenciar o caráter do indivíduo, como por ex: jornais, revistas, internet; ,as o que pode 
causar danos irreversíveis na formação de um ser humano  é a televisão, pelo o conteúdo de 
suas programações, e ela traz contigo uma agravante, é um meio de comunicação de acesso 
muito fácil.”; a vírgula foi colocada antes da conjunção “e”, como forma de dar ênfase, porém 
percebe-se  que  a  ausência  da  vírgula  ocorreria  uma  ambiguidade  sintática,  portanto,  será 
revertido um ponto;

1.2.3  na  linha  15,  as  alegações  do  candidato  procedem (Cegalla 
2008: 430), desta forma, será revertido um ponto;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para ex-
por ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o domínio 



das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até a neces-
sidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e de 
construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, informações, ideias 
e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacio-
nadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e 
articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença 
de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, 
senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.
 

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em conso-
nância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

 
2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 61 
(sessenta e um) para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  873/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RAY OLIVEIRA DE 
PAIVA MONTEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 8 e 18, as alegações do candidato procedem 
(Cegalla 2008: 374, 409), portanto, serão revertidos três pontos;

1.2.2 na linha 14, o candidato escreveu o seguinte parágrafo: 
“Tendo  em vista  esses  fatores,  os  canais  de  televisivos  transmitem,  excetuando-se 
alguns  casos,vários  programas  impróprios  para  certos  horários,   com assuntos  que, 
comumente, não acrescentam aspectos interessantes e de valores positivos que possam 
contribuir para a formação daqueles que os assistem .”, porém foi escrita a preposição 
“de”  antes  da  palavra  “valores”,  pelo  desenvolvimento  das  ideias  não  cabe  tal 
preposição,  visto  que a  preposição “de”  estabelece  relação de posse  (Cegalla  2008: 
268), portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que 
significa “tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de 
entrelaçar unidades e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é 
a rede de relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado 
considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição,  progressão,  a  não-
contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de 
dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por meio de 
um movimento que combina repetição e progressão.



A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-
cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.
 

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as no-
tas atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma ava-
liação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 65 (sessenta e cinco) para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 874/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RONALDO FERNANDES DE 
OLIVEIRA FILHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha do título, a palavra “televização” não existe na língua 
portuguesa, portanto, a nota será mantida;

 
1.2.2 nas linhas 01, 02, 05, 13, 15, 20 e 23 foram retirados pontos na 

escrita do cedilha “ç” nas palavras “redação”, “globalização”, “proporção”, “visualização”, “co-
municação”, “ relação”, informações” e “valorização”. Portanto, de acordo com o edital o erro 
ortográfico será computado apenas uma vez. Logo, serão revertidos sete pontos.  

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 43 
(quarenta e três) para 50 (cinquenta) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 875/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEONARDO AUGUSTO DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  2,  não  se  usa  a  vírgula  para  separar  orações 
coordenadas sindéticas ligadas pela conjunção “e”, exceto quando os sujeitos forem diferentes ou 
quando o “e” aparecer repetido (ABAURRE, Maria Luiza M. Português: contexto, interlocução e 
sentido. São Paulo: Moderna, 2008. – pág. 389); na oração escrita pelo candidato na linha: “cada 
pessoa registra  e arquiva  lembranças de sua vivência  e as  utiliza  como comportamento  aos 
valores e princípios individuais, formando (...)”, há repetição da conjunção “e”, portanto, o ponto 
não será revertido;

1.2.2 na linha 8, a vírgula deve ser colocada após “que” quando se 
lhe segue um sintagma explicativo, circunstancial, uma oração etc, no entanto, como essa vírgula 
indica a introdução de algo adjacente, deverá ser utilizada uma outra vírgula a indicar o fim do 
sintagma introduzido e a continuação da oração iniciada pelo “que”, porém no parágrafo escrito 
pelo candidato “É inegável dizer que, não obstante todas as pessoas carregam em si princípios e 
valores inatos, a meio em que vivem (...), desta forma, as alegações do candidato procedem, 
portanto, será revertido um ponto; 

1.2.3 na linha 9, o adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a 
vírgula (CEGALLA 2008:429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não uso da 
vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo candidato, portanto, será revertido 
um ponto; 

1.2.4  nas  linhas  15  e  17,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 



partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para ex-
por ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o domínio 
das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até a neces-
sidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e de 
construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, informações, ideias 
e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacio-
nadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e 
articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença 
de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, 
senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.
 

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em conso-
nância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

 
2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 75 
(setenta e cinco) para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 876/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM GILSON DONIZETE 
DE CASTRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto  aos pedidos referentes  às  linhas 05 e 18,  não 
serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a 
bibliografia pesquisada;

1.2.2 nas linhas 9 e 14, foram descontados dois pontos para 
um mesmo erro nas linhas, verbo “e” sem o acento agudo, portanto, será revertido um 
ponto;

1.2.3 nas linhas 15 e 16,  foram descontados dois  pontos 
para um mesmo erro nas linhas, visto a oração intercalada “na maioria das vezes” não 
vir entre vírgulas, portanto, será revertido um ponto;

1.2.4 nas linhas 19 e 23,  foram descontados dois  pontos 
para um mesmo erro nas linhas, visto a grafia da palavra “mal”, quando deveria ser 
escrito  “mau”  na  oração  escrita  pelo  candidato:  “(...)  acabam  contribuindo  para  a 
formação de um mal caráter”, linha 19; “(...) canais abertos ou fechados, agora se vai 
ser bom ou mal vai depender (...)”, linha 23, portanto, será revertido um ponto.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer  do recurso  quanto  ao  pedido  referente às 
linhas 05 e 18, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto às linhas 9, 14, 15, 16, 19 e 23 
posto que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 52 (cinqüenta e dois) para 55 (cinqüenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  877/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MATHEUS PARDINI 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto aos pedidos referentes às linhas 03, 14, 16 e 21, 
não serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c 
o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia 
pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto - o desenvol-
vimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candi-
datos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e infor-
matividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coe-
sivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou de-
masiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes às 
linhas 03, 14, 16 e 21, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  878/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM ALINE TOLEDO DE 
SOUZA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 11, foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de  morfossintaxe  foi  assinalada  corretamente,  pois  “Na  oração  as  palavras  estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática.  (CEGALLA:  321).  A  repetição  de  palavras  tira  a  harmonia  do  texto.  Desta 
forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

        A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



        Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-

cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

                  O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão dos parágrafos, informações de sen-
so comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens II, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  879/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WALERSON  JOSÉ  DA 
CONCEIÇÃO VALENTIM  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Organização adequada de parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou ideias 
fragmentadas.  Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio  entre concisão e 
complexidade;

1.2.2.2 no quesito  Propriedade  vocabular  -  o  texto apresenta  uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca  precisão  vocabular,  sem  utilizar  a  língua  padrão  para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens IV e V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 880/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  YGOR  KRISTO 
PUGAS DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou de-
masiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída ao item V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  881/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM THIAGO DOS SANTOS 
MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 05 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
pontuação foi correta, pois no texto a vírgula deve ser utilizada para separar o adjunto adverbial 
quando a ele se quer dar (SACCONI 507, 27ª edição). Desta forma, não há erro de pontuação. 
Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 10 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
pontuação foi correta, pois no texto a vírgula deve ser utilizada para separar orações adverbiais 
desenvolvidas. ( CEGALLA: 429). Desta forma, não há erro de pontuação. Portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.3 na linha 15 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
pontuação foi correta, pois no texto a vírgula deve ser utilizada para separar certas expressões 
explicativas. (CEGALLA: 428). Desta forma, não há erro de pontuação. Portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequencia de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

        A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o domí-
nio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até a 



necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas.

        Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, informações, ideias 
e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacio-
nadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e 
articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença 
de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, 
senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 

para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

                  O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estruturado e 
coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfoque para desen-
volvimento, o texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os níveis de 
amarração dos argumentos à tese central, a divisão dos parágrafos não apresenta totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade, observam-se também um vocabulário simples, informa-
ções de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média.

 Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do candi-
dato  e  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em  consonância  com  CEGALLA 
(2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 882/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  CB  PM  ANDRÉ  LUIZ 
HENRIQUES BICALHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 08 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de  morfossintaxe  foi  assinalada  corretamente,  pois  “Na  oração  as  palavras  estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

        A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



        Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-

cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

                   O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão dos parágrafos, informações de sen-
so comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

 Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com CE-
GALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III e 
IV uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  883/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 –  SD PM BRUNO SANTOS 
GONÇALVES DA SILVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 7 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de  ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  houve  erro  ortográfico  na  grafia  da 
palavra “informação” o “til” não pode ser entre as vogais ele sobrepõe-se às letras “a” e 
“o” para indicar vogal nasal. (CEGALLA 80). Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 16 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de ortografia foi assinalada corretamente, pois a palavra “opinião” é grafada com o “i” 
(míni  Dicionário  da  Língua  Portuguesa  HOUAISS  533).  Portanto,  o  ponto  não  será 
revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

        A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-



tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

        Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-

cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

                   O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estrutu-
rado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfo-
que para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples, informações 
de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média.

 Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com CE-
GALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III, IV 
e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 884/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CRISTIANO CÉSAR 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 07 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de  ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  a  palavra  foi  grafada  incorretamente 
“população” o “til” não pode ser entre as vogais ele sobrepõe-se às letras “a” e “o” para 
indicar vogal nasal. (CEGALLA 80). Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

        A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

        Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-



formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-

cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estrutu-
rado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfo-
que para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples, erros ortográ-
ficos, apresenta muitos desvios e incorreções comprometendo a clareza na exposição de 
ideias informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da mé-
dia.

 Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com CE-
GALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II, 
III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  885/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  QPE  PM  DIEGO 
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AGUIAR interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 08 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de ortografia foi assinalada corretamente, pois o “til” sobrepõe-se às letras “a” e “o”para 
indicar vogal nasal. (CEGALLA: 80). Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, o ponto 
não será revertido;

1.2.2 na linha 09 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de ortografia foi assinalada corretamente, pois a palavra “alcoólica” no texto deve ser 
acentuada (míni Dicionário da Língua Portuguesa HOUAISS: 28) não há que se mencionar 
erro ortográfico idêntico.  Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.3 na linha 17 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de  pontuação  foi  assinalada  corretamente,  pois  geralmente  em  oração  adverbial 
consecutiva não se usa vírgula (CEGALLA: 430). Desta forma, há erro de pontuação. 
Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 28 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de  morfossintaxe  foi  assinalada  corretamente,  pois  “Na  oração  as  palavras  estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 



“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

        A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

        Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-

cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

                   O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estrutu-
rado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfo-
que para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples, informações 
de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média.

 Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com CE-
GALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, III, IV 
e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  886/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANDRÉ FAGUNDES 
LEMOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do título, o candidato usou aspas. A marcação do 
erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois “usam-se aspas (“ “) antes e depois 
de uma citação textual (Palavra, expressão, frase ou trecho): Títulos de livros, revistas, 
jornais, filmes, etc, são de preferência, grifados”. Desta forma, há erro de pontuação e 
alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

        A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



        Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-

cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

                  O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, não 
há diversificação no uso de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão dos pará-
grafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da 
média para o desenvolvimento do tema.

 Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com CE-
GALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II e 
III, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  887/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ELIAS BATISTA DA 
SILVA JÚNIOR  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  1,  14,  15,  21,  24  e  28  foi  descontado um 
ponto. “A marcação do erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato 
não utilizou o “til” corretamente” o til sobrepõe-se as letras “a” e “o” para indicar vogal 
nasal”.  Desta  forma,  há  erro  de  ortografia.  Não  acontecendo  o  desconto  do  item 
5.2.2.2.1 do edital. Portanto, os pontos não serão revertidos;

1.2.2 nas linhas 8, 13, 20, 26 e 27 foi descontado um ponto. “A 
marcação do erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato não utilizou 
o “acento agudo”. Desta forma, há erro de ortografia. Não acontecendo o desconto do 
item 5.2.2.2.1 do edital. Portanto, os pontos não serão revertidos;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

        A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 



implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

        Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-

cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

                   O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estrutu-
rado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfo-
que para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples, erros ortográ-
ficos, ideias soltas sem relação entre si, à divisão de parágrafos não apresenta equilíbrio 
entre concisão e complexidade, informações de senso comum que não demonstram uma 
habilidade acima da média.

 Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com CE-
GALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III, IV 
e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 888/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  FÁBIO  SANTOS 
BRITO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

  1.2.1.1 pertinência ao tema proposto – a abordagem que o 
candidato apresenta é caracterizada por alto grau de previsibilidade e circularidade. O 
texto é simplista e mal articulado, construído com base em informações sobre o óbvio;

1.2.1.2 argumentação coerente das ideias e informatividade - o 
texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização interna. Observa-se 
que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza de 
forma satisfatória. A tese é confusa, mal estruturada. Por conseguinte, toda a precária 
argumentação que se faz em torno dela também o é. As ideias apresentadas nada mais 
fazem  que  repetir  o  senso  comum,  sem  clareza  ou  sistematização.  O  nível  de 
informatividade é muito baixo; 

1.2.1.3 adequação do uso dos articuladores - o texto apresenta 
pouca  (quase  nenhuma) progressão,  e  o uso  de recursos  coesivos  se  faz  de forma 
limitada. Isso pode ser observado, por exemplo, no primeiro parágrafo: “Tempos atrás, 
assim  que  [quando]  inventaram  o  aparelho  de  televisão,  somente  pessoas  com 
condições  financeiras  altas,  tinham acesso  às  programações...”.  Observa-se,  aqui,  o 
emprego descontextualizado da expressão grifada;

1.2.1.4  organização  de  parágrafos  –  a  paragrafação  é 
deficiente  e  aleatória.  Não  se  fazem as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo. Um bom exemplo disso é o último parágrafo, que deveria apresentar 
uma conclusão para o texto, mas não o faz de forma eficiente;



1.2.1.5  propriedade  vocabular  -  o  candidato  demonstra  ter 
pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito limitado, o que 
atravanca a leitura e compromete a qualidade do texto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  889/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WILLIAN SILVANO ALVES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

 1.2.1.1 adequação do uso dos articuladores – o texto apresenta pouca 
progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada e, por vezes, até incorreta. É o 
que se observa, por exemplo, na linha 3: “...  facilidade em que as informações chegam”. O 
emprego incorreto da preposição+conjunção constitui problema de articulação;

  1.2.1.2 organização de parágrafos – a paragrafação, embora com 
algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do 
gênero  argumentativo.  Ademais,  os  parágrafos  centrais  não  foram  explorados  de  forma 
adequada,  para  compor  o  todo  argumentativo,  e  a  conclusão  apresentada  não  encerra 
adequadamente o texto,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 890/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JÉFERSON MARTINS 
DA COSTA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  891/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM GUILHERME COIMBRA 
VAZ  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto - o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvi-
mento do tema;

1.2.1.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e informativida-
de – o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias soltas sem relação 
entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os níveis na 
amarração dos argumentos à tese central;

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto apre-
senta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. 
A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito Organização adequada de parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de idéias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  892/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LUCAS  DANIEL 
CAMPOS GAVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do título,  há erros de ortografia. O candidato 
escreve “televisáo" em vez de “televisão”. A correção é procedente, portanto, o ponto 
não será revertido;

1.2.2 na linha 8, há erro quanto à grafia da palavra “famílias”, 
porquanto encontra-se escrita no texto sem o acento agudo na letra “i” – “familias", 
portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3  na  linha  14,  há  erro  de  ortografia.  O  til  da  palavra 
“relação” foi colocado sobre a letra “o”,  contrariando a regra gramatical,  portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 pertinência ao tema – o texto é tautológico, circular e 
construído a partir de ideias do senso comum, sem originalidade de enfoque. Além disso, 
é pouco informativo e cheio de frases que nada dizem. Um bom exemplo é a afirmativa 
contida na linha 4: “atividades que até então eram realizadas com frequência ficaram 
cada vez mais em desuso”;

1.2.4.2 argumentação coerente das ideias e informatividade - o 
texto  evidencia  pouco  esforço  do  candidato  pela  criticidade.  Há  falhas  quanto  ao 
cumprimento do pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão –, uma 
vez que,  embora se identifique uma tese,  ela é defendida por  meio de argumentos 
demasiadamente simples, e até inconsistentes, evidenciando o pouco conhecimento do 
candidato acerca do assunto abordado;



1.2.4.3 adequação do uso dos articuladores – o texto apresenta 
pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada e, em alguns 
momentos,  incorreta.  Na  linha  2:  “..  acesso  aos  meios  de  informação,  os  quais  se 
encontra a televisão...”;

1.2.4.4 organização de parágrafos - a paragrafação é deficiente. 
Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero  argumentativo.  A 
conclusão, por exemplo, é mera repetição do tema;

1.2.4.5 propriedade vocabular - o vocabulário apresentado pelo 
candidato é limitado. Percebe-se certa dificuldade quanto ao emprego da modalidade 
culta da língua. Isso se evidencia, por exemplo, em palavras como “abtos” (hábitos) – 
linha 6,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 893/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCELINO DE FREITAS 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 01, o uso da vírgula após o verbo “surgiu” e para isolar 
adjunto adverbial de tempo não procede conforme (Abaurre. 2008:570). Portanto, o ponto não 
será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto - o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvi-
mento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de idéias no 
interior do texto;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de idéias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   894/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM LETÍCIA MAURA DE 
LACERDA OZÓRIO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  quanto  ao  pedido  referente  à  linha  11,  não  será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto - o desenvol-
vimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candi-
datos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e infor-
matividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coe-
sivos;

1.2.24 no quesito Organização adequada de parágrafos - há ní-
veis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou de-
masiadamente prolixo. A candidata apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
11 por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  895/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LUÍS AUGUSTO BORGES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Adequação do uso de articuladores - apresenta 
pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos  lingüísticos,  que  permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação 
explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.2 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de idéias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens III e  V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 896/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCOS ANTÔNIO 
OZÓRIO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  quanto  ao  pedido  referente  à  linha  17,  não  será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto – o desenvol-
vimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candi-
datos) para o desenvolvimento do tema;
 

1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e infor-
matividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coe-
sivos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



idéias e/ou idéias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular – o texto apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou de-
masiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
17, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  897/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MARCO  AURÉLIO 
GONÇALVES CHAGAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto - o desenvolvimento 
da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvi-
mento do tema;

1.2.1.2 no quesito Argumentação coerente das idéias e informativida-
de – o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias soltas sem relação 
entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os níveis na 
amarração dos argumentos à tese central;

1.2.1.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto apre-
senta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. 
A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.1.4 no quesito Organização adequada de parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade;

1.2.1.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta muitos 
desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de idéias. Além disso, 
o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e 
originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  898/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MATEUS DE SOUSA 
SOARES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Argumentação coerente das idéias e infor-
matividade - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar idéias sol-
tas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.1.2 no quesito Organização adequada de parágrafos - há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias 
e/ou idéias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e comple-
xidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.1.3 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuí-
da aos itens II, IV e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.



 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 899/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCUS VINÍCIUS 
SILVA DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  quanto aos pedidos referentes  às  linhas 08 e 13,  não 
serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia 
pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto - o desenvol-
vimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, 
sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candi-
datos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e infor-
matividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto; 

1.2.2.3 no quesito Organização adequada de parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.4  no  quesito  Propriedade  vocabular  -  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 



ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuí-
da aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes às 
linhas 08 e 13, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  900/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VINÍCIUS ERNANI 
CHAVES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na  linha  20,  a  sentença  “desde  que  bem utilizada”  é 
oração subordinada adverbial  reduzida de particípio e deve vir separada por vírgulas 
caso  esteja  intercalada  no  período.  Porém,  o  candidato  acrescentou  vírgula  após  o 
vocábulo  “que”,  o  que  configura  erro  de  pontuação,  pois  separou-se  a  conjunção 
subordinativa “desde que” do restante da oração. (INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática 
Aplicada aos Textos: 507). Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto - o desenvol-
vimento da redação embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, 
evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade 
de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candi-
datos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e infor-
matividade - o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de 
ideias no interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coe-
sivos;



1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou de-
masiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12  de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  901/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 –  SD PM REINALDO JOSÉ 
GUERRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 9 há erro de morfossintaxe. Não se emprega 
vírgula para separar o sujeito do verbo. Assim, na linha 9, há um erro que extrapola a 
seara da pontuação e compromete sintaticamente o texto: “[...]o processo de formação 
do caráter individual das pessoas [sujeito], está relacionado com diversos fatores...” 
(predicado). Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 22 há erro de morfossintaxe. Não se emprega 
vírgula para separar o sujeito do verbo. Assim, na linha 22, há um erro que extrapola a 
seara da pontuação e compromete sintaticamente o texto: “[...]essa imensa variedade 
de  conhecimentos  trazidos  pela  televisão  [sujeito], irá  influenciar...”  (predicado). 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 em relação ao conteúdo:

1.2.3.1 no quesito organização de parágrafos - A paragrafação 
é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 
argumentativo. Exemplo disso é o último parágrafo, destinado à conclusão, no qual nada 
se conclui. Em vez disso, o autor continua a contrapor ideias, o que é sinalizado pelo 
emprego da conjunção adversativa “contudo”, sem encerrar o texto de forma adequada;

1.2.3.2  no  quesito  propriedade  vocabular  -  O  candidato 
demonstra ter pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito 
limitado.  Em  alguns  momentos,  percebe-se  o  emprego  equivocado  de  palavras  ou 
expressões. É o que se observa, por exemplo, na linha 17, em relação ao pleonasmo 



“elo  de  ligação”.  Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  de  conteúdo  serão 
mantidas,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 902/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MAURO  CÉSAR 
BENTO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto aos pedidos referentes à parte gramatical,  não 
serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia 
pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

  1.2.2.1  pertinência  ao  tema  -  o  texto  caracteriza-se  por 
ingenuidade  argumentativa  e  proximidade  do  senso  comum,  sem  originalidade  de 
enfoque. Além disso, é pouco informativo e recheado de clichês;

1.2.2.2 argumentação coerente das ideias e informatividade -o 
texto  evidencia  pouco  esforço  do  candidato  pela  criticidade.  Há  falhas  quanto  ao 
cumprimento do pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão –, uma 
vez  a  tese,  embora  clara,  é  defendida  por  meio  de  argumentos  demasiadamente 
simples, contrariando a expectativa criada em função do gênero textual;

1.2.2.3 adequação do uso dos articuladores - o texto apresenta 
pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. A repetição 
gratuita de algumas palavras, como “influenciar” e “novelas”, evidencia isso;

1.2.2.4 organização de parágrafos – a paragrafação, embora 
com  algum  nível  de  sistematização,  é  deficiente.  Não  se  fazem  as  necessárias 
ancoragens  próprias  do  gênero  argumentativo.  A  conclusão,  por  exemplo,  é  mera 
repetição do tema;



1.2.2.5 propriedade vocabular - o vocabulário apresentado pelo 
candidato é limitado. Suas escolhas lexicais evidenciam isso. Na linha 7, o candidato 
escreve “entreterimento” em vez de “entretenimento”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes à 
parte gramatical, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 903/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RONALDO APARECIDO 
MARTINS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 13 não há problemas quanto ao emprego das aspas. 
O candidato faz jus ao que requer;

1.2.2  na  linha  22  há  erro  de  pontuação.  O  adjunto  adverbial, 
iniciado em “juntamente com...”,  está deslocado na frase. Como se trata de um adjunto 
adverbial de grande extensão, a vírgula é obrigatória. O candidato não faz jus ao que requer,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
77 (setenta e sete) para 78 (setenta e oito) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  904/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM VINÍCIUS ELIAS 
RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 1 não há erro de ortografia. O candidato faz jus 
ao que requer;

1.2.2 na linha 10 as vírgulas, nesse caso, não são obrigatórias. 
O candidato faz jus ao que requer;

1.2.3 na linha 13 não há erro de pontuação. O  candidato faz 
jus ao que requer;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 no quesito Pertinência ao tema: o texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem originalidade  de  enfoque.  O candidato  disse  muito  pouco  sobre  um tema que, 
embora recorrente, é instigante. A abordagem foi bem tangencial;

1.2.4.2 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação, 
embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as necessárias 
ancoragens  próprias  do  gênero  argumentativo.  O  candidato  desenvolve  sua 
argumentação em apenas um parágrafo (6 linhas). Esse volume textual não favorece a 
construção de conclusões consistentes;

1.2.4.3  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o candidato 
demonstra ter boa fluência vocabular, mas ainda comete alguns deslizes – sobretudo 
quanto ao emprego de conectores textuais-, que comprometem a qualidade do texto. É 



o que se observa, por exemplo, nas linhas 3 e 4: “No Brasil, infelizmente, ela contribui 
na má formação...”. Por esses motivos, a nota atribuída aos quesitos I, III e v será 
mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 78 (setenta e oito) para 81 (oitenta e um) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 905/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM PAULO RODRIGUES 
CHAGAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do Título não há erro de pontuação. O candidato 
faz jus ao que requer;

1.2.2 na linha 1 a palavra “caráter” foi grafada incorretamente 
(caráter). Entretanto, foram descontados do candidato 02 pontos. O candidato faz jus ao 
que requer, devendo ser revertido um ponto;

1.2.3  na  linha  5  a  palavra  televisão  está  grafada 
incorretamente (“televisáo"). O candidato não faz jus ao que requer,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis) para 78 (setenta e oito) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  906/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM MARCELO CORREA 
RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do Título não há problema de pontuação. Embora 
pareça fora de contexto, o emprego do ponto de exclamação,  nesse caso, não está 
incorreto. O candidato faz jus ao que requer;

1.2.2 na linha  6 há erro de morfossintaxe. O candidato não 
anexou bibliografia pertinente para embasar o seu recurso. Não faz jus ao que requer;

1.2.3 na linha 17 não há erro de ortografia. O candidato faz jus 
ao que requer;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 no quesito Pertinência ao tema: o texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem a necessária maturidade de enfoque. Além disso, é pouco informativo e altamente 
previsível, o que lhe compromete a qualidade;

1.2.4.2 Argumentação coerente das ideias e informatividade: o 
texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Observam-se falhas quanto 
ao cumprimento pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão –, uma 
vez que a tese, embora clara,  não é adequadamente defendida, e a conclusão não se 
mostra compatível com o todo. O nível de informatividade é baixo.

1.2.4.3 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação, 
embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as necessárias 



ancoragens  próprias  do  gênero  argumentativo.  O  candidato  não  consegue  explorar 
adequadamente  o  tema  nos  parágrafos  centrais.  O  último  parágrafo,  que  deveria 
apresentar uma conclusão, é lacônico e nada mais faz que repetir a introdução, com 
pequena variação;

1.2.4.4  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira a necessária precisão 
no uso da modalidade padrão, para expressar-se com propriedade e originalidade. Por 
esses motivos, a nota atribuída aos quesitos I ao V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 74 (setenta e quatro) para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  907/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM OSIEL DE OLIVEIRA 
MARIANO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.185 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  1,  o  adjunto  adverbial,  quando  breve,  pode 
dispensar  a  virgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, a alegação procede, devendo ser revertidos dois pontos à nota final 
do candidato.

1.2.2 nas linhas 11 e 12, os erros de pontuação nas linhas são 
distintos, haja vista que há a necessidade de colocação de vírgula antes da preposição 
“com”,  linha 11,  e  após  a  palavra  “conjunta”,  linha 12,  portanto,  as  alegações não 
procedem;

1.2.3 quanto ao conteúdo

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 



implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade.;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 52 (cinquenta e dois)  para 54 (cinquenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  908/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EDUARDO 
PASQUALINI DE SOUZA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do Título não há erro de ortografia. Portanto, o 
ponto será revertido;

1.2.2 na linha 7 não há erro de pontuação. As vírgulas não são 
obrigatórias nesse caso. Portanto, o ponto será revetido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema:  a abordagem  é 
pertinente, mas simplista. O tema é trabalhado de forma tangencial, sem o nível de 
maturidade exigido pelo gênero;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  texto  apresenta  problemas  de  informatividade.  Observa-se  que o 
pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza de forma 
satisfatória.  Embora  exista  uma  tese  clara  (“a  televisão  influencia  negativamente  a 
formação do caráter  individual”),  os argumentos apresentados para comprová-la são 
frágeis e mal articulados. As ideias apresentadas nada mais fazem que repetir o senso 
comum;

1.2.3.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
é  tautológico  e  apresenta  pouca  (quase  nenhuma)  progressão.  O  uso  de  recursos 
coesivos se faz de forma limitada;



1.2.3.4 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação, 
embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as necessárias 
ancoragens próprias do gênero argumentativo. A exploração da tese, que deveria ser 
feita nos parágrafos centrais, não corre de forma satisfatória;

1.2.3.5.  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra ter algum domínio do padrão culto da língua. Ainda assim, opta por empregar 
palavras  próprias  da linguagem oral  e  informal.  É  o  que  ocorre  na  linha  8  (com o 
emprego do vocábulo chulo “sacanagem”), e na linha 14 (“armações” – gíria). Por esses 
motivos a nota atribuída aos quesitos I a V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 67 (sessenta e sete) para 69 (sessenta e nove) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  909/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM LETÍCIA MOREIRA 
RIONI  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  4,  8,  13  e  17  não  há  erro  de  pontuação. 
Embora desnecessário  no caso em tela,  o  emprego das aspas não está incorreto. a 
candidata faz jus ao que requer;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema: o texto em análise é 
pertinente  e  explorado  de  forma  interessante.  Mas,  a  escrita  argumentativa  exige 
amadurecimento, pendor e rigor para reflexão, potencial argumentativo, capacidade de 
análise e síntese, equilíbrio de ideias, o que não se efetivou de forma plena na redação 
analisada;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  texto  evidencia  esforço  do  candidato  pela  criticidade.  O  pacto 
argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – se realiza de forma clara. Há 
níveis interessantes de informatividade, mas as informações muito se aproximam do 
senso comum;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se f simples 
justaposição de frases não é o suficiente para se conseguir um texto bem articulado. Um 
rigoroso  entrelaçamento  de  ideias  é  fundamental  para  que  o  leitor  não  se  perca  e 
consiga interpretar  o  texto  adequadamente.  Ao escrever,  é  imprescindível  captar  as 
ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia, de modo que as principais sejam 
enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos sintáticos 



e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do candidato 
apresenta algumas deficiências de articulação que comprometem a unidade semântica;

1.2.2.4 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação 
é  sistematizada.  Percebe-se  um  equilíbrio  entre  os  parágrafos.  Entretanto,  esse 
equilíbrio é quebrado em relação ao último parágrafo, que apresenta uma conclusão 
tímida e inconsistente em relação ao restante do texto;

1.2.2.5. no quesito Propriedade vocabular: a candidata
 demonstra ter um conhecimento razoável da língua, embora isso não lhe confira a 
necessária precisão no uso da modalidade padrão, para expressar-se com a propriedade 
requerida pelo gênero. Um bom exemplo é a linha 10: “Se nos, adultos... estamos  o 
evitando...”.  Há  outras  ocorrências  de  igual  natureza  ao  longo  do  texto. Por  esses 
motivos a nota atribuída aos quesitos I a V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois) para 66 (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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 910/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FREDERICO ROGER 
COUTO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do Título não há erro de pontuação. O candidato 
faz jus ao que requer;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema: a abordagem que o 
candidato apresenta é desfocada e tangencial, embora não se possa dizer que fuja ao 
tema proposto. O texto é circular, simplista e confuso;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–  não  se  realiza  de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por 
conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As 
ideias  apresentadas  nada  mais  fazem que  repetir  o  senso  comum,  sem clareza  ou 
sistematização. A impressão que se tem é que o candidato não sabe o que dizer acerca 
do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma limitada. Isso pode ser observado, por exemplo, nas linhas 2 e 3: “...que podem, 
dependendo  da  maneira que  [como]  são  transmitidas,  ser  absorvidas  de  maneira 
positiva ou negativa”.   Essa repetição gratuita da palavra “maneira” evidencia pouco 
conhecimento dos recursos coesivos. Ocorrências dessa natureza se repetem ao longo 
de todo o texto;



1.2.2.4 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação, 
embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as necessárias 
ancoragens próprias do gênero argumentativo;

1.2.2.5.  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  candidato 
demonstra  ter  pouco  domínio  do  padrão  culto  da  língua.  Seu  vocabulário  é  muito 
limitado e se restringe, quase que exclusivamente, a expressões clichês. Essa limitação 
vocabular, aliada a outras deficiências, torna esse texto um construto de má qualidade. 
Por esses motivos a nota atribuída aos quesitos I a V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 85 (oitenta e cinco) para 86 (oitenta 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   911/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GERSINO 
FRANCISCO DE AZEVEDO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 1 há erro de pontuação. O fato de o candidato 
ter colocado vírgula após "atual”, obriga a colocação de vírgula logo após a forma verbal 
“promove”,  isolando-se  o  adjunto  adverbial  deslocado.  Se  assim não  for,  se  estará 
separando o verbo de seu complemento. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.2 na linha 2 não há erro de ortografia. É perceptível que a 
maneira como o candidato grafa a letra “a” segue um padrão. O candidato faz jus ao que 
requer;

1.2.3  na  linha  7  há  erro  de  ortografia.  Não  se  justifica  o 
emprego de inicial maiúscula. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.4  na linha 14 o verbo “está”  foi  grafado incorretamente 
(“esta”). Há erro de ortografia. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 no quesito Pertinência ao tema: o texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem a necessária maturidade de enfoque. Além disso, é pouco informativo e altamente 
previsível, o que lhe compromete a qualidade;

1.2.5.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  texto  evidencia  pouco  esforço  do  candidato  pela  criticidade. 
Observam-se  falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 



tese+argumentos+conclusão  –,  uma  vez  que  a  tese,  embora  clara,   não  é 
adequadamente defendida, e a conclusão não se mostra compatível com o todo. O nível 
de informatividade é baixo;

1.2.5.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. De 
maneira  geral,  o  texto  está  desarticulado.  As  frases  são  lançadas  no  texto,  sem o 
necessário estabelecimento de relações entre elas;

1.2.5.4 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação 
é  deficiente  e,  aparentemente,  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens 
próprias do gênero argumentativo. O candidato não consegue explorar adequadamente 
o  tema  nos  parágrafos  centrais.  O  último  parágrafo,  que  deveria  apresentar  uma 
conclusão, é lacônico e inconsistente;

1.2.5.5.  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o candidato 
demonstra ter pouco domínio da modalidade padrão da língua. Seu vocabulário é muito 
limitado, o que atravanca a leitura do texto.  Por esses motivos a nota atribuída aos 
quesitos I a V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 55 (cinquenta e cinco) para 56 (cinquenta 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  912/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM IRÊNIO RODRIGUES 
ROCHA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do Título não há erro de ortografia. O candidato 
faz jus ao que requer;

1.2.2  na  linha  13  não  há  erro  de  ortografia.  O  candidato 
assinalou, com parênteses, a palavra que estava sendo retificada. O candidato faz jus ao 
que requer;

1.2.3 na linha 14 há erro de ortografia. O substantivo próprio 
“Constituição Federal de 1988” deveria ter sido grafado com iniciais maiúsculas (C e F). 
O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema:  o texto  em análise 
caracteriza-se por uma abordagem tangencial do tema. O autor se vale de ideias do 
senso comum para construir  sua argumentação  O resultado é um texto  com pouca 
qualidade e pouco convincente, uma vez que não se observa a defesa adequada de um 
ponto de vista – essência do texto tipologicamente argumentativo;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  texto  evidencia  esforço  mínimo do  candidato  pela  criticidade.  Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que não se observa uma tese, a defesa dessa 
tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O 
nível de informatividade é baixo;



1.2.3.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  a 
simples  justaposição  de  frases  não  é  o  suficiente  para  se  conseguir  um texto  bem 
articulado. Um rigoroso entrelaçamento de ideias é fundamental para que o leitor não se 
perca e consiga interpretar o texto adequadamente. Ao escrever, é imprescindível captar 
as ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia,  de modo que as principais 
sejam enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos 
sintáticos e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do 
candidato apresenta deficiências de articulação que comprometem a unidade semântica. 
Por esses motivos a nota atribuída aos quesitos I, II e III será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 75 (setenta e cinco) para 77 (setenta e 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  913/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  PAULO  VITOR 
FERREIRA RAMOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  3,  7  e  21  não  há  erros  de  ortografia.  O 
candidato faz jus ao que requer. Portanto, os pontos serão revertidos;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto é tautológico, circular, evidenciando pouco esforço do candidato 
pela  criticidade.  Observam-se  falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo 
clássico  –  tese+argumentos+conclusão  –,  uma  vez  que  a  tese  não  é  clara  e,  por 
conseguinte,   não é adequadamente defendida. A conclusão também não se mostra 
compatível com o todo. O nível de informatividade é baixo;

1.2.2.2  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra ter pouco domínio do padrão culto da língua, o que é evidenciado em suas 
escolhas lexicais. Há erros de emprego lexical, como os que se veem nas linhas 3 a 6: 
“A  exemplo  de  fatores  prejudiciais  ocasionados  pela  televisão  pode-se  alencar a 
delimitação do convívio familiar e o aprendizado errôneo”.   Por esses motivos a nota 
atribuída aos quesitos II e V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 80 (oitenta) para 83 (oitenta e três) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  914/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JUDSON TADEU DA 
SILVA GOMES  interpôs recurso  administrativo  por  não concordar  com sua nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do Título não há erro de pontuação. Portanto, o 
ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  11  não  há  erro  de  pontuação.  Portanto,  os 
pontos serão revertido;

1.2.3 na linha 21 a vírgula não é obrigatória. Não há erro de 
pontuação. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.4 na linha 27 a vírgula não é obrigatória. O candidato faz 
jus ao que requer. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem 
que  o  candidato  apresenta  é  pertinente,  embora  caracterizada  por  alto  grau  de 
previsibilidade e circularidade. O texto é simplista, tautológico, circular e mal articulado;

1.2.5.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–  não  se  realiza  de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por 
conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As 
ideias  apresentadas  nada  mais  fazem que  repetir  o  senso  comum,  sem clareza  ou 



sistematização. A impressão que se tem é que o candidato não sabe o que dizer acerca 
do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

1.2.5.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: O texto 
apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma limitada;

 
1.2.5.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 

é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 
argumentativo;

1.2.5.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  candidato 
demonstra ter pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito 
limitado.  Em  alguns  momentos,  percebe-se  o  emprego  equivocado  de  palavras  e 
expressões.  Por esses motivos a nota atribuída aos quesitos I ao V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 68 (sessenta e oito) para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  915/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM SABRINA RAMOS 
DE CARVALHO SOUSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  10  a  vírgula  não  é  obrigatória.  Trata-se  de 
oração adjetiva restritiva. A candidata faz jus ao que requer;

1.2.2 na linha11 a vírgula não é obrigatória. A candidata faz jus 
ao que requer;

1.2.3 na linha 13, para manutenção de sentido coerente com a 
argumentação  da  candidata,  a  oração  iniciada  pelo  pronome  “que”  deve, 
necessariamente,  ser  adjetiva  explicativa  e,  por  isso,  deve  ficar  entre  vírgulas.  A 
candidata não faz jus ao que requer; 

1.2.4 na linha 16 as vírgulas não são obrigatórias. O adjunto 
adverbial deslocado é de pequena extensão. A candidata faz jus ao que requer;

1.2.5  na  linha  25  o  período  está  truncado  e  repleto  de 
problemas  de  ordem  morfossintática.  Ainda  assim,  o  verbo  “pode”  concorda  com 
“influência”, embora haja uma impropriedade semântica na sentença. A candidata faz 
jus ao que requer;

1.2.6  no somatório da parte gramatical há erro de soma. 
O correto é 38 pontos, não 28 como está na folha de prova;

1.2.7 quanto ao conteúdo:



1.2.7.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema: o  texto  em análise 
caracteriza-se por uma abordagem tangencial do tema. O autor se vale de ideias do 
senso comum para construir sua argumentação. O resultado é um texto muito confuso e 
de pouca qualidade, uma vez que não se observa a defesa adequada de um ponto de 
vista – essência do texto tipologicamente argumentativo;

1.2.7.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o texto  evidencia  esforço  mínimo do  candidato  pela  criticidade.  Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que não se observa uma tese, a defesa dessa 
tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O 
nível  de informatividade é baixo.  A candidata denota desinformação acerca do tema 
proposto;

1.2.7.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  a 
simples  justaposição  de  frases  não  é  o  suficiente  para  se  conseguir  um texto  bem 
articulado. Um rigoroso entrelaçamento de ideias é fundamental para que o leitor não se 
perca e consiga interpretar o texto adequadamente. Ao escrever, é imprescindível captar 
as ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia,  de modo que as principais 
sejam enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos 
sintáticos e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto da 
candidata  apresenta  deficiências  de  articulação  e referenciação  que comprometem a 
unidade semântica. Constituem bons exemplos disso as sentenças contidas nas linhas 2 
(“... com sua variedade e amplitude de informações, amplia nossos conhecimentos”) e 
21-24 (“...a influência que a televisão possui com os conteúdos que ela expõe para seus 
telespectadores tem grande influência para a formação de seu [?] caráter individual pois 
ela é seguida por, praticamente, toda população mundial e se exibidos [?] de maneira 
errônea pode desestruturar nossa sociedade”);

 
1.2.7.4 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação 

parece  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo. Os parágrafos estão mal estruturados e mal organizados no conjunto 
textual;

1.2.7.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o candidato 
demonstra  ter  um conhecimento  limitado  do  padrão  culto  da   língua.  Há  inúmeras 
impropriedades vocabulares no texto analisado. É o que se vê, por exemplo, nas linhas 
21 a 24: “a influência que a televisão possui com os conteúdos que ela expõe para seus 
telespectadores tem grande influência para a formação de seu [?] caráter individual pois 
ela  é  seguida  por,  praticamente,  toda  [a]  população  mundial  e  se  exibidos  [?]  de 
maneira errônea pode [?] desestruturar nossa sociedade”. Por esses motivos a nota 
atribuída aos quesitos I ao V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 42 (quarenta e dois) para 57 (cinquenta e 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 916/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RULLYAN BLENER 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 15, não se observa erro de ortografia, portanto, 
o ponto será revertido; 

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  Pertinência  ao  tema:  o  texto  caracteriza-se  por 
ingenuidade argumentativa,  circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem originalidade de enfoque e sem evidenciar maturidade teórica do autor. O texto é 
pouco informativo e recheado de clichês, o que lhe compromete a qualidade;

1.2.2.2  Organização  de  parágrafos:  a  paragrafação  parece 
aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis) para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 917/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FRANCISCO REZENDE 
GUEDES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  04,  a  posição  da  vírgula  está  corretamente 
empregada, pois separa adjunto adverbial deslocado. Logo, o ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  14,  o  candidato  não  cometeu erro  de grafia  ao 
grafar “lei seca” com letras minúsculas. Logo, serão revertidos dois pontos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 78 (setenta e 
oito) para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 918/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM AÉRCIO NERY MENDES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 02, o candidato foi penalizado por ter colocado vírgula 
após o vocábulo “contudo”. Conforme (Cegalla. 2008: 429). Logo, o ponto será revertido;

1.2.2 na  linha 04, a penalização pelo uso de vírgula após adjunto 
adverbial não procede. Logo, o ponto será revertido;

1.2.3 na linha 11, a regência do verbo influenciar foi corretamente 
estabelecida  pelo  candidato  conforme  (Mini  dicionário  Aurélio.:  388).  Logo,  o  ponto  será 
revertido;

1.2.4  na  linha  13,  não  houve  erro  morfossintático,  conforme 
(FERREIRA,Aurélio  Buarque  de  Holanda.  Minidicionário  da  Língua  Portuguesa,  2001).  Logo,  o 
ponto será revertido,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 76 (setenta e 
seis) para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

              (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  919/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DANILO SILVANO 
DE LACERDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 6, o termo “digo” deveria estar  separado por 
vírgulas. Logo, o ponto não será revertido;

1.2.2  na  linha  8,  o  uso  do  ponto  e  vírgula  está  correto, 
conforme  (Cegalla.2008: 430). Logo, o ponto será revertido;

1.2.3 na linha 13,  o candidato grafou o vocábulo “assistido” 
corretamente. Logo, o ponto será revertido;

1.2.4  na  linha  19,  o  vocábulo  “saiba”  está  grafado 
corretamente. Logo, o ponto será revertido;

1.2.5 na linha 19, para separar orações adverbiais reduzidas 
deve-se usar vírgulas. (Cegalla. 2008: 429). Logo, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 76 (setenta e seis) para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  920/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  VALDEMAR 
NOGUEIRA LOPES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na linha  3,  o  adjunto  adverbial,  quando  breve,  pode 
dispensar  a  vírgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.2 na linha 4, o candidato escreveu a palavra “influência” na 
linha, porém o correto é “influencia”, sem o acento circunflexo; foi verificado o desconto 
de dois pontos, mas é perceptível a existência de somente um, portanto, será revertido 
um ponto;

1.2.3   na  linha  6,  a  palavra  “que”  pode  ser  um  pronome 
(interrogativo ou relativo), um advérbio, uma preposição, uma conjunção (coordenativa 
ou  subordinativa)  ou  uma  partícula  de  realce  ou  expletiva,  depende  da  natureza 
morfológica e da construção frásica em causa; na oração escrita pelo candidato: “A 
televisão é uma importante ferramenta que pode ser utilizada para atingir (...)” o “que” 
age como conjunção explicativa, que é sempre precedido de vírgula, portanto, o ponto 
não será revertido;

1.2.4  na  linha  16,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 70 (setenta) para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 921/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WILSON DO SOCORRO 
DOS SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 10, quanto ao erro de morfossintaxe, na oração “(...) 
onde as partes intimo das mulheres é o mais focalizado durante a programação”, escrita pelo 
candidato,  há erros de morfossintaxe,  visto que não existem concordâncias verbal  e nominal 
(Cegalla 2008: 438, 450), portanto, a alegação não procede nesse aspecto;  quanto ao erro de 
pontuação, as alegações do candidato procedem, desta forma, defere o pedido nesse aspecto, 
revertendo um ponto à nota final; 

1.2.2 na linha  13,  as alegações do candidato  procedem, portanto, 
reverte um ponto à nota final;

1.2.3 nas linhas  6 e 16, houve o desconto de dois pontos para um 
mesmo erro ortográfico, portanto, reverte um ponto à nota final; 

 1.2.4  na linha 18,  as alegações do candidato  procedem, portanto, 
defere o pedido nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final.

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 



a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas  aos itens de Conteúdo,  uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 58 
(cinquenta e oito) para 62 (sessenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 922/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM GUSTAVO DE MORAIS 
CAPTAIN interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha título, as alegações do candidato procedem, portanto, 
reverte um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 nas linhas 4, 10, 14 e 15, o adjunto adverbial, quando breve, 
pode dispensar a virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação 
o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo candidato, portanto, 
reverte cinco pontos à nota final do candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 



ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas  aos itens de Conteúdo,  uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 60 
(sessenta) para 66 (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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 923/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM HILMER DE SOUZA 
ELIZARDO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 05, o candidato grafou “caráter” sem acento agudo. 
Logo o ponto não será revertido;  

1.2.2 na linha 12, foi descontado equivocadamente um ponto pela 
grafia errada do termo “caráter”, outrora já descontado na linha 05. Logo, o ponto será 
revertido;

1.2.3 na linha 25 foi descontado equivocadamente um ponto pela 
grafia errada do termo “caráter”, outrora já descontado na linha 05. Logo, o ponto será 
revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto; 

1.2.3.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 



coesivos;

1.2.3.4  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  Há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou ideias fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.3.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. 
Além  disso,  o  vocabulário  é  muito  limitado  e  o  uso  da  língua  padrão  não  confere  ao 
candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos 
itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
61 (sessenta e um) para 63 (sessenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 924/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 –  SD PM CHARLES ALISSON 
AMORIM DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na  linha 22, não houve comprometimento do sentido geral 
do texto. Logo, o ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  26,  o  erro  cometido  pelo  candidato  foi  de 
morfossintaxe e não de ortografia. Logo, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto: o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto;

1.2.3.3 no  quesito  Adequação do uso de articuladores:  o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;



1.2.3.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos 
itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
82 (oitenta e dois) para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 925/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LUCINARDO ANCHIETA 
OLIVEIRA SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 10, o adjunto adverbial breve pode vir sem  vírgula. 
(Cegalla. 2008: 429). Logo, o ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  20,  o  desconto  do  ponto  foi  feito  no  campo 
“ortografia”.  Porém, o  candidato  cometeu erro morfossintático.  Assim, o ponto  não será 
revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto: o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto; 

1.2.3.3 no  quesito  Adequação do uso de articuladores:  o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos; 

1.2.3.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 



ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
69 (sessenta e nove) para 70 (setenta) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  926/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LUIZ CARLOS CABRAL 
GONTIJO II interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  01,  o  candidato  grafou  o  vocábulo  “nítida” 
corretamente. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.2 na linha 03, o uso da vírgula está correto. (Cegalla. 2008: 
429). Portanto, o ponto será revertido;

1.2.3 na linha 06, o candidato  grafou corretamente  o vocábulo 
“nível”. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto: o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.4.3 no  quesito  Adequação do uso de articuladores:  o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;



1.2.4.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente 
na divisão dos parágrafos da redação; 

1.2.4.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. 
Além  disso,  o  vocabulário  é  muito  limitado  e  o  uso  da  língua  padrão  não  confere  ao 
candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos 
itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
70 (setenta) para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  927/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MICHEL  CARLOS 
MONTEIRO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 04, há um erro de morfossintaxe cuja penalização 
ocorreu no campo “ortografia” equivocadamente pela Comissão Corretora. Logo, o ponto não 
será revertido;

1.2.2  na  linha  04,  o  vocábulo  “construtivo”  foi  grafado 
corretamente. Logo, o ponto será revertido;

1.2.3  na  linha  06,  o  vocábulo  “traz”  foi  grafado  corretamente. 
Logo, o ponto será revertido;

1.2.4 na linha 11, há um erro de morfossintaxe cuja penalização 
ocorreu no campo “ortografia” equivocadamente pela Comissão Corretora. Logo, o ponto não 
será revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema; 

1.2.5.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma criativa  e consistente,  um ponto  de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;



1.2.5.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;

1.2.5.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.5.5 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos 
itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
80 (oitenta) para 82 (oitenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  928/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 –  CB PM NILTON CÉSAR DE 
SOUSA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  12,  o  candidato  grafou  o  vocábulo  “traz” 
corretamente. (Cegalla. 2008: 241). Logo, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto: o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos,  que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.3 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre 
concisão e complexidade;

1.2.2.4  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. 
Além  disso,  o  vocabulário  é  muito  limitado  e  o  uso  da  língua  padrão  não  confere  ao 
candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos 
itens I, III, IV e  V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
75 (setenta e cinco) para 76 (setenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 929/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM RONIER ANTDERSON 
VELOSO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  04,  o  candidato  grafou  o  termo  “agregados” 
corretamente, conforme Mini Dicionário da Língua Portuguesa, Bueno, Silveira. Logo, o ponto 
será revertido;

1.2.2 na  linha 11, não houve erro de ortografia. Logo,  o ponto 
será revertido;

1.2.3 na linha 15, há um erro de morfossintaxe cuja penalização 
ocorreu no campo “ortografia” equivocadamente pela Comissão Corretora. Logo, o ponto não 
será revertido;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto: o 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e  criticidade,  mas  não 
apresenta,  de  forma criativa  e consistente,  um ponto  de vista  crítico,  com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.4.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 



totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;

1.2.4.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.4.5 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota atribuída aos 
itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
78 (setenta e oito) para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 930/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM TIAGO GERALDO DE 
OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 09, o candidato utiliza o ponto e vírgula como pausa 
breve. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

 
1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 

informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores - apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos,  que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente 
na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 



língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota 
atribuída aos itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
73 (setenta e três) para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 931/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RODRIGO  SILVA 
RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1   no título a palavra mídia foi  acentuada corretamente.  A 
marcação do erro ortográfico foi incorreta. Portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 na linha 2 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
pontuação foi correta, pois o acento agudo que o candidato grafa não é possível distinguir do 
pingo no “i” e nem a grafia da palavra (CEGALLA 52,71). Desta forma, há erro de ortografia. 
Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 8 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
pontuação foi correta, pois a palavra “ética” não foi acentuada (míni Dicionário da Língua 
Portuguesa HOUAISS 319). Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.4 na linha 15 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
pontuação foi correta, pois a palavra “indivíduo” não foi acentuada (míni Dicionário da Língua 
Portuguesa HOUAISS 413). Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, o ponto não será 
revertido;

1.2.5 na linha 22 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
pontuação foi correta, pois o acento circunflexo que o candidato grafou na palavra “infância” 
está incorreto (HOUAISS 414), pois apresentou um “til” (CEGALLA 52, 71, 80). Desta forma, 
há erro de ortografia. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.6 na linha 24 foi descontado um) ponto. A marcação do erro 
de pontuação foi incorreta, pois o erro é idêntico ao da linha 15. Portanto, o ponto será 
revertido;

1.2.7 quanto ao conteúdo:



1.2.7.1  a  palavra  texto  provém do  latim textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas;

 Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo:  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

 
Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 

imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

              O  Texto  do  candidato  embora  demonstre  um  desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, erros ortográficos, há níveis 
razoáveis  da  divisão  de  parágrafos,  apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o 
desenvolvimento do tema;

              Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas  atribuídas  aos  itens  I,  II,  IV  e  V  do 
conteúdo  serão  mantidas,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
72 (setenta e dois) para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 932/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCELO RODRIGUES DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 6 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
ortografia foi assinalada incorretamente, pois a grafia do verbo “É” está correta. Desta forma, 
não há erro de ortografia. Portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 na linha 26 não foi retirado ponto algum do candidato como 
alegado. Desta forma, não há erro de ortografia. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;



Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estruturado e 
coeso  em  relação  ao  tema  proposto,  excesso  de  desvios  que  prejudicam  o  enfoque  para 
desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum 
que não demonstram uma habilidade acima da média;

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas  atribuídas  aos  itens  I,  III,  IV  e  V  serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 70 
(setenta) para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  933/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM NATHÁLIA PEREIRA DE 
ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título,  as  alegações  da  candidata  procedem, 
portanto será revertido um ponto; 

1.2.2 na linha 05 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
ortografia foi assinalada corretamente, pois o “til” sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar 
vogal nasal.  (CEGALLA: 80). Desta forma, há erro de ortografia.  Portanto,  o ponto não será 
revertido;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 92 
(noventa e dois)  para 93 (noventa e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 934/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM TIAGO ANDRELI DE 
AZEVEDO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.186 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 1, não há erro de ortografia. O candidato faz jus 
ao que requer. Portanto, será revertido um ponto;

 1.2.2 na linha 13, a vírgula é necessária. Não se pode separar 
o verbo de seu complemento (“somado isso  a...”).  O candidato não faz jus ao que 
requer. Portanto, o ponto não será revertido;

 1.2.3 na linha 18, não há erro de pontuação. O candidato faz 
jus ao que requer. Portanto, será revertido um ponto,

 2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 73 (setenta e três)  para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 935/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM LUCAS ANTÔNIO DA 
SILVA   interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.187 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  7  a  vírgula,  nesse  caso  não  é  obrigatória.  O 
candidato faz jus ao que requer. Portanto, será revertido 01 ponto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 87 (oitenta e 
sete)  para 88 (oitenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 936/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM LUIZ CLAUDIOSMAR 
DA SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.188 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título  não  há  problema de  pontuação.  O 
candidato faz jus ao que requer. Portanto, será revertido um ponto;

 1.2.2  na  linha  5,  não  há  erro  de  pontuação.  As  aspas 
constituem um recurso estilístico.  O candidato faz jus ao que requer. Portanto, será 
revertido um ponto;

 1.2.3  na  linha  10,  não  há  erro  de  pontuação.  As  aspas 
constituem um recurso estilístico.  O candidato faz jus ao que requer. Portanto, será 
revertido um ponto;

 1.2.4  na  linha  15,  não  há  erro  de  pontuação.  As  aspas 
constituem um recurso estilístico.  O candidato faz jus ao que requer. Portanto, será 
revertido um ponto;

 1.2.5  na  linha  20,  não  há  erro  de  pontuação.  As  aspas 
constituem um recurso estilístico.  O candidato faz jus ao que requer. Portanto, será 
revertido um ponto;

 1.2.6  na  linha  25,  não  há  erro  de  pontuação.  As  aspas 
constituem um recurso estilístico.  O candidato faz jus ao que requer. Portanto, será 
revertido um ponto;



 1.2.7  na  linha  13,  o  erro  é  de  concordância  verbal 
(morfossintaxe), não de ortografia. O candidato faz jus ao que requer. Portanto, será 
revertido um ponto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  51 
(cinquenta e um )  para 58 (cinquenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  937/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM TIAGO DOS SANTOS 
BAGETO  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.189 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 9, não há erro de pontuação. A vírgula separaria 
o verbo de seus complementos. O candidato faz jus ao que requer. Serão revertidos 02 
pontos;

1.2.2 na linha 10, a vírgula não é necessária, uma vez que não 
houve mudança de sujeito. O candidato faz jus ao que requer. Será revertido 01 ponto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  68 
(sessenta e oito)  para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 938/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM WILLIAM ANTÔNIO 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.190 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do título não há problema de pontuação. O 
candidato faz jus ao que requer. Portanto, será revertido um ponto;

 1.2.2  na  linha  1  a  vírgula  é  obrigatória.  O  adjunto 
adverbial  deslocado  não  é  breve:  inicia-se  em  “através”  e  termina  em 
“comunicação”. O candidato não faz jus ao que requer. Portanto, o ponto não será 
revertido;

 1.2.3 na linha 5 não há erro de ortografia. O candidato faz 
jus ao que requer. Portanto, será revertido um ponto,

 1.2.4 na linha 10 não há erro de ortografia. O candidato 
faz jus ao que requer. Portanto, será revertido um ponto,

 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 67 (sessenta e sete)  para 70 (setenta) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 939/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM VLADIMIR 
APARECIDO CORDEIRO BARROS interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.191 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  8,  a  palavra  “que”  pode  ser  um  pronome 
(interrogativo ou relativo), um advérbio, uma preposição, uma conjunção (coordenativa 
ou subordinativa) ou uma partícula de realce ou expletiva. A sua utilização precedida ou 
seguida de vírgula depende não só da sua natureza morfológica como da construção 
frásica em causa; na oração escrita pelo candidato verifica-se que há uma explicação 
sobre a influência da mídia, em que é necessário o uso da vírgula (Cegalla 2008: 429), 
portanto, a alegação não procede; 

 1.2.2 na linha 14,  na oração escrita pelo candidato “Esses 
desejos de desvios a cometer o ilícito,  o proibido ou seja aquilo que desestrutura a 
personalidade humana”, em que teve o início com o pronome demonstrativo no plural 
“esses”, finalizou na palavra “humana” ficou sem a exposição final das ideias, que eram 
desenvolvidas, desta forma, verifica-se que há erro por falta coesão, coerência (Cegalla 
2008: 425). Portanto, a alegação não procede;

 1.2.3 na linha 21, o adjunto adverbial, quando breve, pode 
dispensar  a  vírgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, a alegação procede, devendo dois pontos serem revertidos à nota 
final do candidato;

 1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 



unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-
cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com Cegalla  (2008:637),  a 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, indeferindo o pedido do candidato,

 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 60 (sessenta)  para 62 (sessenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  940/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WANDEIR CORDEIRO DE 
BARROS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  é  perceptível  a  escrita  da  palavra  “una”  pelo 
candidato na oração “(...) um incentivo 'precosse' a sexualidade de crianças e una imposição de 
valor ilusório.”, desta forma, constitui erro ortográfico e a alegação não procede;

1.2.2 nas linhas 9 e 10, o adjunto adverbial,  quando breve, pode 
dispensar a virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não 
uso da vírgula para o adjunto  adverbial  breve escrito  nas linhas pelo candidato,  portanto,  a 
alegação procede, devendo ser revertidos dois pontos à nota final do candidato;

1.2.3 nas linhas 11 e 16, houve o desconto de dois pontos para erro 
idêntico nas linhas, portanto, alegação procede, devendo ser revertido um ponto à nota final do 
candidato;

1.2.4 na linha 14, as alegações do candidato procedem, devendo ser 
revertido um ponto à nota final do candidato;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 



a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas aos itens I, II, III e IV do Conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 63 
(sessenta e três)  para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 941/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ÁTILA  SANTOS 
ELEUTÉRIO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 10, a marcação do erro de ortografia foi incorreta, pois 
o candidato já perdeu ponto na linha 1 pelo mesmo erro, devido ao espaçamento. Conforme 
edital item 5.2.2.2.1 diz que: “erro ortográfico idêntico será computado apenas uma vez”. Desta 
forma, não há erro de ortografia na referida linha e a alegação procede, devendo ser revertido 
um ponto à nota;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;



Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estruturado e 
coeso  em  relação  ao  tema  proposto,  excesso  de  desvios  que  prejudicam  o  enfoque  para 
desenvolvimento, observa-se também um vocabulário simples, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 
(setenta e dois)  para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 942/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFS/2012 - SD PM LETÍCIA FERREIRA 
CORRÊA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.192 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do título, as alegações da candidata procedem 
em  relação  ao  ponto  final,  razão  pela  qual  será  revertido  01  ponto. Quanto  à 
ortografia da palavra “programações”, a marcação do erro de ortografia foi assinalada 
corretamente,  pois  o  “til”  sobrepõe-se  às  letras  “a”  e  “o”  para  indicar  vogal  nasal. 
(CEGALLA: 80). Desta forma, há erro de ortografia e a alegação não procede;

1.2.2   na  linha  05,  a  marcação  do  erro  de  pontuação  foi 
correta, pois a candidata utilizou ponto de interrogação  ( usa-se no fim de uma palavra, 
oração ou frase, para indicar pergunta direta, que se faz com entoação ascendente), ao 
invés do ponto final ( Emprega-se para fechar o período). (CEGALLA: 431). Desta forma, 
há erro de pontuação. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3  Na  linha  10,  a  marcação  do  erro  de  pontuação  foi 
correta, pois a candidata não utilizou vírgula depois da palavra “produtos” ( Usa-se a 
vírgula antes de todas as conjunções coordenativas( exceto e e nem) (SACCONI : 507, 
27ª edição). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 Nas linhas 22 e 23, a marcação do erro de pontuação foi 
incorreta, pois se entende como erro idêntico item 5.2.2.2.1. Portanto, as alegações 
procedem, devendo ser  revertido um ponto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 61 (sessenta e um)  para 63 (sessenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 943/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM HELEN LIGUORI CALDAS 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 18, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do erro 
de ortografia foi assinalada incorretamente, pois o candidato reescreveu a palavra corretamente 
logo em seguida. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

              1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;



O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, não há diversificação no uso de recursos coesivos e há níveis razoáveis da divisão dos 
parágrafos;

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,  

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 93 
(noventa e três) para 94 (noventa e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 944/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  KARINA  PANI 
CUNHA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que na linha do título, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto à nota final.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  83 
(oitenta e três) para 84 (oitenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  945/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOÃO FÁBIO OLIVEIRA 
DIAS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 10, a marcação do erro de ortografia foi  assinalada 
corretamente, pois houve erro ortográfico na grafia da palavra “formação” o “til” não pode ser 
entre as vogais  ele sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar  vogal  nasal.  (CEGALLA 80). 
Portanto, a alegação não procede quando a esse quesito.

          1.2.2 quanto a marcação do erro de ortografia  referente  ao outro 
quesito da linha 10, foi assinalado incorretamente, pois apesar da rasura na grafia da palavra, 
ficou legível e de fácil entendimento. Desta forma, não há erro de ortografia. Portanto, a alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto à nota;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 



progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observa-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, erro ortográfico, 
há níveis razoáveis da divisão dos parágrafos, não há diversificação no uso de recursos coesivos, 
informações  de senso  comum que  não demonstram uma habilidade  acima da média  para  o 
desenvolvimento do tema.;

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I ao IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 84 
(oitenta e quatro) para 85 (oitenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 946/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GUSTAVO  CÁSSIO 
BARBOSA FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 18, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do erro 
de  ortografia  foi  assinalada  incorretamente,  pois  o  candidato  grafou  a  letra  “i”  na  palavra 
“beneficiar”  com o pingo  parecendo um acento  agudo em todo o texto,  porém o acento do 
candidato é maior e difere dos demais.  Desta forma, não há erro de ortografia.  Portanto,  a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto à nota;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;



Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

 O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso de recursos 
coesivos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média 
para o desenvolvimento do tema;

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens I, III e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 80 
(oitenta)  para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  947/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  GILVANA  RESENDE 
RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

O Texto da candidata apresenta um desenvolvimento claro do tema, 
observa-se um vocabulário simples, há diversificação no uso de recursos coesivos, informações 



de senso comum que demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do 
tema;

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém a nota atribuída ao item V 
do conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, e acrescenta 
2(dois) pontos à nota atribuída ao item II ( Argumentação coerente das ideias e informatividade), 
e 2(dois) pontos à nota atribuída  ao item IV (Organização Adequada de parágrafos), deferindo 
parcialmente o pedido do candidato,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 90 
(noventa)  para 94 (noventa e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 948/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM FLÁVIA TORRES OLIVEIRA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 18, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do erro 
de pontuação não foi assinalada corretamente, pois as orações substantivas só vêm separadas 
por vírgula quando antepostas à principal. (SACCONI 512 27ª edição). Desta forma, não há erro 
de pontuação. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto à nota;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;



Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observam-se também níveis razoáveis da divisão de parágrafos;

Assim, considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas ao item IV do conteúdo, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 95 
(noventa e cinco)  para 96 (noventa 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  949/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM BRENO MERLO SIMÕES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 16 e 17, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do erro de ortografia foi assinalada incorretamente, pois o uso do acento grave indicador da crase 
é dispensado antes de verbo.  (SACCONI469, 470, 27ª edição) Desta forma, não há erro de 
ortografia. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido 01(um) ponto à nota final do 
candidato;

           1.2.2 na linha 17, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do erro 
de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão relacionadas 
entre  si,  como  partes  de  um  conjunto  harmônico:  elas  formam os  termos  ou  as  unidades 
sintáticas da oração”. Cada termo da oração desempenha uma função sintática. (CEGALLA: 321). 
Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação não procede;

              1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 



e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do  tema,  observa-se  também  um  vocabulário  simples,  há  níveis  razoáveis  de  divisão  dos 
parágrafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média 
para o desenvolvimento do tema;

                  Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos 
itens IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 
(setenta e dois) para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  950/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – CB PM CHRISTIAN SILVESTRE 
LOPES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observam-se também um vocabulário  simples e repetição de palavras,  apresentam 
problemas de articulação de conteúdo, informações de senso comum que não demonstram uma 



habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema, a paragrafação do texto apresenta 
um encadeamento lógico das ideias;

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), a Comissão Revisora mantém as notas atribuídas nos 
itens I e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, e acrescenta 
02(dois) pontos à nota atribuída ao item IV (Organização adequada de parágrafos) deferindo 
parcialmente o pedido do candidato,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 73 
(setenta e três) para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  951/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  PAULO EDUARDO DE 
MOURA ALVES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 6 e 15, as alegações do candidato procedem quanto 
a ser facultativo o uso da vírgula em uma oração subordinada adverbial, quando esta vir após a 
oração principal, linha 6, e “não se admite, no interior de orações, o uso da vírgula para separar o 
sujeito  do predicado verbal,  o verbo do seu complemento  e o núcleo do substantivo  de um 
adjunto adnominal ou de complemento nominal”, linha 15, (ABAURRE, Maria Luiza M. Português: 
contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008.  – página 389), portanto, serão 
revertidos dois pontos;

1.2.2 na linha 20, as alegações do candidato procedem (ABAURRE, 
Maria Luiza M. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008.  – página 
335, portanto, serão revertendo dois pontos;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 



e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

Assim, considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), esta Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas  aos itens do Conteúdo,  uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 62 
(sessenta e dois)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 952/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM ALINE BARROSO 
LOPES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 6, 7 e 8: o adjunto adverbial, quando breve, 
pode dispensar a vírgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de 
pontuação  o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pela 
candidata, portanto, serão revertidos quatro pontos à nota final;

1.2.2  na  linha  23  as  alegações  da  candidata  procedem, 
portanto, será revertido um ponto à nota final; 

1.2.3 quanto ao conteúdo:

A palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e 
partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que 
garantem a  coesão de  um texto,  que pode ser  avaliado considerando-se  elementos 
centrais  como a repetição,  progressão,  a  não-contradição e a  relação.  Um texto  se 
desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a 
outra,  apresentando uma sequencia  de dados não contraditórios e relacionáveis  que 
surgem  gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;



Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade; 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-
cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  a  Comissão  Revisora 
mantém as notas  atribuídas  aos  itens  de Conteúdo,  uma vez  que se  trata  de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 72 (setenta e dois) para 77 (setenta e 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  953/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MARCOS  VINÍCIO 
ROSA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 08, as alegações do candidato procedem. Logo, o 
ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo 
em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: apresenta 
pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos,  que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

1.2.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há uma 
boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente 
na divisão dos parágrafos da redação; 

1.2.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. 



Além  disso,  o  vocabulário  é  muito  limitado  e  o  uso  da  língua  padrão  não  confere  ao 
candidato propriedade e originalidade ao seu texto. Por esses motivos, a nota atribuída aos 
itens I ao V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
66 (sessenta e seis) para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 954/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LUIS  ALBERTO 
DEMOLINARI LOPES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  1  há  erro  de  ortografia.  O  correto  seria 
“transformação”. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.2 na linha  18 não há erro de ortografia. O candidato faz 
jus ao que requer;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  a 
simples  justaposição  de  frases  não  é  o  suficiente  para  se  conseguir  um texto  bem 
articulado. Um rigoroso entrelaçamento de ideias é fundamental para que o leitor não se 
perca e consiga interpretar o texto adequadamente. Ao escrever, é imprescindível captar 
as ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia,  de modo que as principais 
sejam enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos 
sintáticos e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do 
candidato apresenta deficiências de articulação que comprometem a unidade semântica; 

1.2.3.2  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra ter um conhecimento limitado da língua padrão escrita. Inúmeros trechos do 
texto evidenciam essa deficiência. A título de exemplo, podem-se citar as linhas 1 e 2: 
“A sociedade sofre constante transformações, principalmente relacionado a tecnologia e 
neste enfoque é importante  ficar atento...”. Por esses motivos,  a nota atribuída aos 
quesitos III e V será mantida,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 64 (sessenta e quatro) para 65 (sessenta e 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 955/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  CLÁUDIO  HENRIQUE 
SILVA CORRÊA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 09, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do erro 
de  ortografia  foi  assinalada  incorretamente,  pois  o  cedilha  do  candidato  ao  longo  do  texto 
apresentou o mesmo desenho. Desta forma, não há erro de ortografia.  Portanto,  a alegação 
procede, devendo ser revertido 01(um) ponto à nota;

          1.2.2 na linha 14, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do erro 
de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois o Pronome Demonstrativo “ESSE” é utilizado 
em referência ao que já se mencionou e no texto está se referindo a “ibope” que vem após o 
referido pronome. (SACCONI: 210 27ª edição). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, 
a alegação não procede;

          1.2.3 na linha 28, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do erro 
de ortografia  foi assinalada corretamente, pois não há crase depois do verbo “VISAR” que é 
transitivo indireto e requer “crase”, o corretor retirou ponto do item ortografia e deveria ser 
morfossintaxe, portanto está correto não houve a computação de erro idêntico, não prejudicando 
o candidato  de forma alguma.  Desta forma, não há erro de ortografia  e sim morfossintaxe. 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 



domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, não há diversificação no uso de recursos coesivos, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

Assim, considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), a Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas ao item V uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 83 
(oitenta e três)  para 84 (oitenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 956/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MÁRCIO FERREIRA 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”, portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 



quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-

cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estrutu-
rado e coeso em relação ao tema proposto, apresenta sérios problemas de articulação 
de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central, excesso 
de desvios que prejudicam o enfoque para desenvolvimento, observam-se também um 
vocabulário simples, há níveis razoáveis da divisão dos parágrafos, informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 957/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM ISAAC TOLENTINO 
MAGALHÃES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.193 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque para desenvolvimento, erro ortográfico, observam-se também um vocabulário 
simples, há níveis razoáveis da divisão dos parágrafos, informações de senso comum 
que não demonstram uma habilidade acima da média;

             
Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 

supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, IV 
e V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 958/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM BENEDITO  JÓ 
SOARES FILHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.194 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.195nas linhas 4,10,13 e 24, foi descontado 01(um) ponto. A 
marcação dos erros de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as 
palavras  estão  relacionadas  entre  si,  como  partes  de  um conjunto  harmônico:  elas 
formam  os  termos  ou  as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração 
desempenha  uma  função  sintática.  (CEGALLA:  321).  Desta  forma,  há  erro  de 
morfossintaxe e as alegações não procedem,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  959/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM  GUSTAVO 
MAGALHÃES DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.196 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título,  foi  descontado  01(um)  ponto.  A 
marcação do erro de ortografia foi assinalada corretamente, a palavra foi grafada de 
forma incorreta faltando à cedilha ( CEGALLA :31). Desta forma, há erro de ortografia. 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 05, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do  erro  de  ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  a  letra  “t”  não  foi  cortada 
( CEGALLA: 52). Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

   
1.2.3 na linha 07, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 

do erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o “til” sobrepõe-se às letras “a” e 
“o”para  indicar  vogal  nasal.  (CEGALLA:  80).  Desta  forma,  há  erro  de  ortografia. 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 17, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do  erro  de  ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  a  letra  “t”  não  foi  cortada 
(CEGALLA:  52).  Desta  forma,  há  erro  de  ortografia.  Não  há  que  se  falar  em “erro 
idêntico”, pois são palavras distintas. Portanto, a alegação não procede;

1.2.5 na linha 19, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do  erro  de  ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  a  letra  “d”  não  foi  grafada 
corretamente  na  palavra  “fraudulentas”  (CEGALLA:  52).  Desta  forma,  há  erro  de 
ortografia. Portanto, a alegação não procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo



1.2.6.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

 O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, erros ortográficos, excesso de desvios 
que prejudicam o enfoque para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário 
simples, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da 
média;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 960/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM DIEGO TOLENTINO 
DE SOUSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.197 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 04 foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro  de  pontuação  foi  correta,  pois  “Usa-se  vírgula  antes  de  tidas  as  conjunções 
coordenativas (exceto e e nem) (SACCONI :507, 27ª edição). Desta forma, há erro de 
pontuação. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 11 foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi correta, pois “Usa-se a vírgula para separar orações intercaladas e 
outras de caráter  explicativo”, ( CEGALLA 428). Desta forma, há erro de pontuação. 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 19 foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro  de  pontuação  foi  correta,  pois  “Usa-se  a  vírgula  de  modo  geral,  para  separar 
orações adverbiais desenvolvidas” (CEGALLA: 429). Desta forma, há erro de pontuação. 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 23 foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro  de  pontuação  foi  correta,  pois  “Usa-se  a  vírgula  oração  adjetiva  explicativa” 
(CEGALLA: 429). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, a alegação não procede;

1.2.5 na linha 24 foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi correta, pois “Usa-se a vírgula para separar orações reduzidas de 
gerúndio” (SACCONI: 512 27ª edição). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, a 
alegação não procede;



1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar uni-
dades e partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações 
que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos 
centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um texto se de-
senvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, 
apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem 
gradativamente por meio de um movimento que combina repetição e progressão.

    A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

   Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-

cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

              O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estrutu-
rado e coeso em relação ao tema proposto, em sua totalidade, além de não demonstrar 
propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos, excesso de desvios que preju-
dicam o enfoque para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II, e IV, uma vez que se tra-
ta de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.



Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  961/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM ROBERTO RIBAS 
JUNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Pertinência ao tema: o texto em análise 
caracteriza-se por uma abordagem tangencial do tema. O autor se vale de ideias 
do  senso  comum  para  construir  sua  argumentação  (“Há  algum  tempo,  a 
televisão  tornou-se  um dos  meios  de  comunicação  e  intreterimento  (sic)  da 
população, sem distinção de classe social”). O resultado é um texto com pouca 
qualidade e muito previsível, uma vez que não se observa a defesa adequada de 
um ponto de vista – essência do texto tipologicamente argumentativo;

1.2.1.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  A 
simples justaposição de frases não é o suficiente para se conseguir um texto bem 
articulado. Um rigoroso entrelaçamento de ideias é fundamental para que o leitor 
não  se  perca  e  consiga  interpretar  o  texto  adequadamente.  Ao  escrever,  é 
imprescindível captar as ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia, de 
modo que as principais sejam enfatizadas. Para que as ligações se realizem de 
forma  adequada,  os  recursos  sintáticos  e  o  domínio  vocabular,  aliados  à 
pontuação, tornam-se primordiais. O texto do candidato apresenta deficiências 
de articulação que comprometem a unidade semântica. Por esses motivos, a nota 
atribuída aos quesitos I e III será mantida,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  962/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ÉMERSON VIEIRA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Há falhas 
quanto ao cumprimento pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão –, 
uma vez que não se observa uma tese – o primeiro parágrafo é muito confuso –, a 
defesa dessa tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível 
com o todo. O texto, além de mal construído, é marcado por alto grau de previsibilidade. 
O nível de informatividade é baixo;

1.2.1.2  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  candidato 
demonstra ter pouca habilidade para se expressar conforme o padrão culto da língua. 
Todo o texto evidencia isso claramente. A título de exemplo, podem-se citar as linhas 4 
a 6: “Dentre os fatores positivos dessa influência, podemos destacar a inclusão social, 
que  busca  despertar  nas  pessoas  o  convívio  e  a  conscientização  na  eliminação  de 
tratamentos  desrespeitosos...”.  Esse  trecho  demonstra  a  limitação  vocabular  do 
candidato. É truncado em mal construído. Por esses motivos, as notas atribuídas aos 
quesitos II e V serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   963/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  DENISE  DE 
MEDEIROS DIAS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  Texto  da  candidata  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento,  observam-se  também  um  vocabulário  simples, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens II, III, IV e V serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 964/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FREDERICO LUIZ 
ALMEIDA DOS SANTOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao pedido referente às linhas 07 e 08, não será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a bibliografia 
pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

A palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e 
partes a fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que 
garantem a  coesão de  um texto,  que pode ser  avaliado considerando-se  elementos 
centrais  como a repetição,  progressão,  a  não-contradição e a  relação.  Um texto  se 
desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a 
outra,  apresentando uma sequencia  de dados não contraditórios e relacionáveis  que 
surgem  gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, in-



formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-
cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com os 
aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  a  Comissão  Revisora 
mantém as notas  atribuídas  aos  itens  de Conteúdo,  uma vez  que se  trata  de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer  do recurso  quanto  ao  pedido  referente às 
linhas 07 e 08, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  965/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM LUIZ FERNANDO 
GONÇALVES PETRUS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 12 há erro de pontuação. Não se separa o sujeito 
do verbo. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.2  na  linha  21  a  vírgula  é  necessária,  porque  isola  uma 
oração reduzida de gerúndio. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  O texto  evidencia  esforço  mínimo do candidato  pela  criticidade.  Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que não se observa uma tese, a defesa dessa 
tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O 
nível de informatividade é baixo;

1.2.3.2 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação 
parece  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo. O parágrafo destinado à conclusão, por exemplo, não contém um fecho 
adequado para o texto. Há falhas de paragrafação.  Por esses motivos, a nota atribuída 
aos quesitos II e IV será mantida,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  966/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCELO DE ASSIS 
CONCEIÇÃO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  7  há  erro  de  ortografia.  Não  se  justifica  o 
emprego de  inicial  maiúscula  na  palavra  “jornais”.  O candidato  não  faz  jus  ao  que 
requer;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  texto  evidencia  esforço  mínimo do  candidato  pela  criticidade.  Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que não se observa uma tese clara, a defesa 
dessa tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o 
todo. O nível de informatividade é baixo. Um bom exemplo é o contido nas linhas 4 a 6: 
“...  grande  parte  das  pessoas  utilizam  destes  recursos  visuais  para  aprimorar  e 
maximizar  seus conhecimentos individuais  e se informarem sobre os acontecimentos 
contemporâneos e atuais.”;

1.2.2.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  a 
simples  justaposição  de  frases  não  é  o  suficiente  para  se  conseguir  um texto  bem 
articulado. Um rigoroso entrelaçamento de ideias é fundamental para que o leitor não se 
perca e consiga interpretar o texto adequadamente. Ao escrever, é imprescindível captar 
as ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia,  de modo que as principais 
sejam enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos 
sintáticos e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do 
candidato apresenta deficiências de articulação que comprometem a unidade semântica. 



Um bom exemplo disso é o contido na linha 9: “... dificuldade dos jovens ao mercado de 
trabalho [?].”;

1.2.2.3 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
parece  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo.  A  argumentação  presente  nos  parágrafos  centrais,  por  exemplo,  é 
desarticulada.  Por esses motivos, a nota atribuída aos quesitos II, III e IV será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  967/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ANDRÉ DOS SANTOS 
BATISTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples, apresentam informações 
de  senso  comum  que  não  demonstram  uma  habilidade  acima  da  média  para  o 
desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com CEGALLA (2008:637),  as  notas  atribuídas  aos  itens  II  e  III  serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   968/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ALLAN  FELIPE 
ROCHA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, erros ortográficos, repetição 
de palavras,  apresentam problemas  de  articulação  de  conteúdo,  níveis  razoáveis  da 
divisão  dos  parágrafos,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens III, IV e V serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  969/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  BRENO  PINTO 
GONTIJO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento,  observam-se  também  um  vocabulário  simples, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   970/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEANDRO MICHAEL 
DE OLIVEIRA PINTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples, apresentam problemas de 
articulação  de  conteúdo,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III, IV e V serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   971/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOÃO PEDRO DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento,  o  ponto  de  vista  não  é  claro  as  ideias  são  soltas, 
apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração 
dos  argumentos  à  tese  central,  observam-se  também um vocabulário  simples  com 
muitos  erros  ortográficos,  informações  de  senso  comum que  não  demonstram uma 
habilidade acima da média;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  972/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RAFAEL FERREIRA 
EVANGELISTA  interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com sua  nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 2,3,5,6,14,15,18 e 23, o candidato alega que o 
desconto  de  10  pontos  em função  da  ausência  de  vírgulas  isolando  as  expressões 
explicativas ou ratificativas, é indevido. Segundo o requerente, por serem erros de igual 
natureza, deveriam ter redundado na perda de apenas 5,0 pontos. O argumento, no 
entanto, não prospera. As expressões explicativas ou ratificativas devem vir isoladas por 
“vírgulas”, não por uma só vírgula. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto apresenta problemas de informatividade e organização interna. 
Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se 
realiza de forma satisfatória. A tese é confusa, mal estruturada. Por conseguinte, toda a 
precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As ideias apresentadas 
nada mais fazem que repetir o senso comum, de forma obscura e truncada. A impressão 
que se tem é que o candidato não sabe o que dizer acerca do assunto. O nível  de 
informatividade é muito baixo;

1.2.2.2 no quesito Adequação do uso dos articuladores: o texto 
apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma  limitada.  O  emprego  da  expressão  “nesse  intuito”,  na  linha  17,  de  forma 
totalmente descontextualizada, é uma demonstração de que o candidato se equivoca no 
uso de alguns conectores textuais. Ao longo do texto, esse tipo de ocorrência se repete 
algumas vezes;



1.2.1.3  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o candidato 
demonstra  ter  pouco  domínio  do  padrão  culto  da  língua.  Seu  vocabulário  é  muito 
limitado e se restringe, quase que exclusivamente, a expressões clichês. Observa-se, em 
alguns momentos, o emprego inadequado de palavras e expressões. É o que se pode 
ver, por exemplo, na linha 1, em relação à palavra “paradoxalmente”. Essa limitação 
vocabular, aliada a outras deficiências, torna o texto um construto de má qualidade. Por 
esses motivos, a nota atribuída aos quesitos II, III e V será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  973/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RENATO  SILVA 
GONÇALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema: o  texto  analisado 
caracteriza-se por uma abordagem tangencial do tema. O autor se vale de ideias do 
senso comum para construir  sua argumentação.  O resultado é um texto com pouca 
qualidade e pouco convincente, uma vez que não se observa a defesa adequada de um 
ponto de vista – essência do texto tipologicamente argumentativo;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o  texto  evidencia  esforço  mínimo do  candidato  pela  criticidade.  Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que não se observa uma tese, a defesa dessa 
tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O 
nível de informatividade é baixo;

1.2.1.3  Adequação  do  uso  de  articuladores:  a simples 
justaposição de frases não é o suficiente para se conseguir um texto bem articulado. Um 
rigoroso  entrelaçamento  de  ideias  é  fundamental  para  que  o  leitor  não  se  perca  e 
consiga interpretar  o  texto  adequadamente.  Ao escrever,  é  imprescindível  captar  as 
ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia, de modo que as principais sejam 
enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos sintáticos 
e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do candidato 
apresenta deficiências de articulação que comprometem a unidade semântica;

 



1.2.1.4 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação 
parece  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo.  A  conclusão  presente  no  último  parágrafo  nada  conclui,  apenas 
apresenta  a  desgastada  fórmula  “Portanto,  cabe  a...”.  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos quesitos I a IV será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  974/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM MARCOS VINÍCIUS 
DE SALLES  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.198 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha título, foi retirado 01(um) ponto do candidato 
por ter usado letra maiúscula após dois pontos. Marca uma suspensão de voz em frase 
ainda não concluída. Usa-se a inicial maiúscula antes das citações. (SACCONI: 517 27ª 
edição). Portanto, a alegação não procede;

1.2.2  nas  linhas  06  a  08,  foi  descontado  01(um)  ponto.  A 
marcação do erro de morfossintaxe foi  assinalada corretamente,  pois  “Na oração as 
palavras  estão  relacionadas  entre  si,  como  partes  de  um conjunto  harmônico:  elas 
formam  os  termos  ou  as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração 
desempenha  uma  função  sintática.  (CEGALLA:  321).  Desta  forma,  há  erro  de 
morfossintaxe. Portanto, a alegação não procede;

   
1.2.3 quanto ao conteúdo

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;



A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de  recursos  coesivos,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II e V 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  975/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WOMERSON CLAITON DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas do título, 2 e 6, o pedido não está em consonância 
com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital  DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12. O 
candidato não anexou a bibliografia pesquisada correspondente às alegações. 

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

1.2.2.1 no quesito Adequação do uso dos articuladores constata-se 
que o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

1.2.2.2 no quesito  Organização adequada de parágrafos verifica-se 
que há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio 
entre concisão e complexidade;

1.2.2.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso, em 
consonância com os supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637), a Comissão Revisora 
mantém as notas atribuídas  aos itens  III  e  IV do conteúdo,  uma vez que se trata  de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:
 

2.1 conhecer do recurso em relação ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do pedido em relação às linhas do título, 2 e 6 por 
falta de amparo legal;

2.3 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 



Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  976/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM RODRIGO BORGES 
BATISTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.199 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito  Pertinência ao tema: o texto em análise 
caracteriza-se por uma abordagem tangencial do tema. O autor se vale de ideias do 
senso comum para construir  sua argumentação.  O resultado é um texto com pouca 
qualidade e pouco convincente, uma vez que não se observa a defesa adequada de um 
ponto de vista – a essência do texto tipologicamente argumentativo;

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o texto  evidencia  esforço  mínimo do  candidato  pela  criticidade.  Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que a tese não é bem formulada “a televisão se 
faz presente na maioria dos lares brasileiros...”, não se observa a defesa dessa tese, por 
meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O nível de 
informatividade é baixo;

1.2.1.3  Adequação  do  uso  de  articuladores:  a simples 
justaposição de frases não é o suficiente para se conseguir um texto bem articulado. Um 
rigoroso  entrelaçamento  de  ideias  é  fundamental  para  que  o  leitor  não  se  perca  e 
consiga interpretar  o  texto  adequadamente.  Ao escrever,  é  imprescindível  captar  as 
ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia, de modo que as principais sejam 
enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos sintáticos 
e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do candidato 
apresenta deficiências de articulação que comprometem a unidade semântica;



1.2.1.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos:  a 
paragrafação parece  aleatória.  Não se fazem as necessárias  ancoragens próprias  do 
gênero argumentativo;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:   o candidato 
demonstra  ter  um conhecimento  limitado da modalidade padrão da  língua;  não se 
expressa com a propriedade requerida pelo gênero. A título de exemplo, podem-se citar 
as linhas 25 e 26: “Sendo então necessário fazer uma filtragem do conteúdo proposto e 
pegar [oralidade]  aquilo  que  nos é de qualidade  (sic)”. Por  esses  motivos  as  notas 
atribuídas aos quesitos I ao V será mantida, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  977/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  ao  CFS/2012 -  SD PM LUIZ HENRIQUE 
DELGADO ARAÚJO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.200 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  2  o  verbo  “influenciando”  foi  grafado 
incorretamente (“influênciando”). O candidato não faz jus ao que requer. Portanto, a 
nota será mantida;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema: O texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem originalidade de enfoque. Além disso, é pouco informativo e recheado de clichês, o 
que lhe compromete a qualidade;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Há falhas 
quanto ao cumprimento pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão –, 
uma vez que a tese, é simplista (“na televisão, vários programas contêm conteúdos que 
são impróprios ou inadequados”) e não é adequadamente defendida, e a conclusão não 
se  mostra  satisfatória  (“Que  nossos  filhos  continue  assistindo  televisão,  mas  que 
sabemos restringir e educar o que realmente é certo... (sic)”. O nível de informatividade 
é muito baixo. Por esses motivos as notas atribuídas aos quesitos I e II será mantida, 

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  978/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM WESLEY OLIVEIRA DA 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.201 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 13 não existe a expressão “juízo de valor” do texto 
analisado. A argumentação não é pertinente. Portanto, a nota será mantida;

1.2.2 na linha 22 não existe menção à forma verbal “trazerem” 
do texto analisado. A argumentação não é pertinente. Portanto, a nota será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  979/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD PM ZOROASTRO 
ARANTES SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.202 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: a abordagem 
que o candidato apresenta é desfocada e tangencial, embora não se possa dizer que fuja 
ao tema proposto. O texto é tautológico,  circular, simplista e mal articulado. Quase 
nada se diz acerca do tema; 

1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
– não se realiza de forma satisfatória. A tese é mal estruturada. Por conseguinte, toda a 
precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As ideias apresentadas 
nada  mais  fazem  que  repetir  o  senso  comum,  sem  clareza  ou  sistematização.  A 
impressão que se tem é que o candidato não sabe o que dizer acerca do assunto. O nível 
de informatividade é muito baixo;

                                    1.2.1.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: o  texto 
apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma limitada. Isso pode ser observado, por exemplo, na linha 7 (“não obstante da 
realidade...”) e na linha 3 (“...de fácil acesso a toda [a] população”).  Ocorrências de 
igual natureza se repetem ao longo de todo o texto;

1.2.1.4 no quesito Organização de parágrafos: a paragrafação 
é deficiente, aparentemente aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias 



do gênero argumentativo. A título de exemplo, o parágrafo destinado à conclusão não 
apresenta um fechamento adequado à dissertação. Nada se conclui;

1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o candidato 
demonstra  ter  pouco  domínio  do  padrão  culto  da  língua.  Seu  vocabulário  é  muito 
limitado e se restringe, quase que exclusivamente, a expressões clichês. Além disso, 
observa-se o emprego inadequado de palavras e expressões, como se pode ver nas 
linhas 15 a 17: “Esses esforços visam contribuir (sic) para o desenvolvimento individual 
apático que porventura o cidadão possa desenvolver,, sem a devida preocupação com o 
próximo ou com si mesmo”. Por esses motivos, a nota atribuída aos itens de conteúdo 
será mantida,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 980/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  BRUNO  DEHON 
RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  o texto  evidencia  esforço  mínimo do  candidato  pela  criticidade.  Há 
falhas  quanto  ao  cumprimento  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez que não se observa uma tese, a defesa dessa 
tese, por meio de argumentos robustos, nem uma conclusão compatível com o todo. O 
nível de informatividade é baixo;

1.2.1.2  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  a 
simples  justaposição  de  frases  não  é  o  suficiente  para  se  conseguir  um texto  bem 
articulado. Um rigoroso entrelaçamento de ideias é fundamental para que o leitor não se 
perca e consiga interpretar o texto adequadamente. Ao escrever, é imprescindível captar 
as ideias e ordená-las com uma determinada hierarquia,  de modo que as principais 
sejam enfatizadas. Para que as ligações se realizem de forma adequada, os recursos 
sintáticos e o domínio vocabular, aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do 
candidato apresenta deficiências de articulação que comprometem a unidade semântica;

1.2.1.3 no quesito  Organização de parágrafos: a paragrafação 
parece  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo. A argumentação não se divide de forma adequada entre os parágrafos. A 
conclusão, totalmente desarticulada do restante do texto, também é inconsistente;

1.2.1.4  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o candidato 
demonstra  ter  um conhecimento  razoável  da  língua,  embora  isso  não  lhe  confira  a 



necessária precisão no uso da modalidade padrão, para expressar-se com a propriedade 
requerida  pelo  gênero.  Observa-se  no  texto,  por  exemplo,  o  emprego 
descontextualizado de palavras e expressões (linha 3: “nesse ínterim”; linha 19: (“... 
acarreta  quaisquer  valores educativos  para  o  público”).  Por  esses  motivos,  a  nota 
atribuída aos itens de conteúdo será mantida,
 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  981/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM HEROLD MUZULÃO 
DA COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha 3,  a  conjunção  “pois”  não é  conclusiva,  mas 
inicia uma oração explicativa. Portanto, não deve ser isolada por vírgulas. O candidato 
não faz jus ao que requer. Logo, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 25, a conjunção “pois” não é conclusiva, mas 
inicia uma oração explicativa. Portanto, não deve ser isolada por vírgulas. O candidato 
não faz jus ao que requer. Logo, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 no quesito Adequação do uso dos articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão, circula em torno dos mesmos eixos, e o uso de recursos 
coesivos se faz de forma limitada;

1.2.3.2 no quesito  Organização de parágrafos: a paragrafação 
é deficiente. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo. 
O  primeiro  parágrafo  não  contém  uma  tese  clara.  A  argumentação  que  se  segue 
também é inadequada. Por fim, o último parágrafo do texto nada conclui.  Por esses 
motivos, a nota atribuída aos quesitos III e IV será mantida, 

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  982/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM ELIEZER PEREIRA 
SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.203 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  8,  na  oração  escrita  pelo  candidato:  “Um 
exemplo dessa influência  são as  novelas que,  quando abordam determinados temas 
como  violência  incentivando  às  vítimas  a  denunciarem  seus  agressores  (...)”,  o 
desenvolvimento das ideias não apresenta uma restrição, pois não determina um tipo de 
novela, mas abrange todas as novelas quando elas mostram tema sobre violência, desta 
forma,  pode-se  dizer  que  a  vírgula  deve  ser  usada  para  separar  orações  adjetivas 
explicativas (Cegalla 2008: 429), portanto, as alegações não procedem;

1.2.2 quanto ao conteúdo

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  983/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  CB  PM  MATHEUS 
CLAUDINO DOS SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.204 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  nas  linhas  11  e  17,  a  vírgula  deve  ser  usada  para 
separar orações reduzidas de gerúndio, particípio e infinitivo (SACCONI, Luiz Antônio. 
Nossa  gramática  contemporânea:  teoria  e  prática.  2008);  os  verbos  “direcionar”  e 
“servir”,  que  foram  escritos  pelo  candidato  no  gerúndio  “direcionando”,  linha  11, 
“servindo”, linha 17, requerem o uso da vírgula. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 12, a vírgula é usada para separar termos que 
desejamos realçar (Cegalla 2008: 429); na oração “Para as emissoras pouco importa se 
são benefícios suas notícias (...)”, que foi escrita pelo candidato, não houve o emprego 
correto da vírgula. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  No  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  constata-se  que  o  O  candidato  denota  um  esforço  pela  autoria  e 
criticidade,  mas  não  apresenta,  de  forma criativa  e  consistente,  um ponto  de  vista 
crítico, com um grau de imprevisibilidade. A progressão de ideias pouco foge ao comum;

1.2.3.2 No quesito Adequação do uso de articuladores nota-se 
que As relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta,  contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

 1.2.3.3  Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no 
recurso  e  em consonância  com os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com Cegalla 



(2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II e III do 
conteúdo, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  984/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 - CB PM SIRLEI LAUDIANO 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.205 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, erros ortográficos, excesso de desvios 
que prejudicam o enfoque para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário 
simples,níveis razoáveis de divisão dos parágrafos, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 985/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM  LUIS  PAULO 
ANDRADE SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.206 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

  O  Texto  do  candidato  embora  demonstre  um 
desenvolvimento  claro  do  tema,  observa-se  também  um  vocabulário  simples,  , 
apresentam problemas de articulação de conteúdo,há níveis razoáveis da divisão dos 
parágrafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima 
da média para o desenvolvimento do tema;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 986/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao  CFS/2012 -  SD PM JOELMA MARTINS 
DOS SANTOS E SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.207 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

 O  Texto  da  candidata  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado  e  coeso  em  relação  ao  tema  proposto,  apresenta  sérios  problemas  de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central, 
excesso  de  desvios  que  prejudicam  o  enfoque  para  desenvolvimento,  observam-se 
também  um  vocabulário  simples,  há  níveis  razoáveis  da  divisão  dos  parágrafos, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  987/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM MARCELO FERREIRA 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.208 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para 
o desenvolvimento do tema;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens II e IV 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  988/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM MARCELO ÁUREO 
SILVA GONZAGA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.209 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

  O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e 
repetição  de  palavras,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 989/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM MARCELO PEREIRA 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.210 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
linguagem clara e objetiva, informações de senso comum que não demonstram uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens II, III e 
IV do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 990/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM MARCOS DE ASSIS 
FERNANDES  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.211 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 02, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do  erro  de  ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  a  cedilha  não  foi  utilizada 
corretamente. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 12, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos 
ou as unidades sintáticas da oração”. Cada termo da oração desempenha uma função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

   
1.2.3 quanto ao conteúdo

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 



implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de  recursos  coesivos,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III e 
V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 991/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 -  SD PM MARCONDE ALVES 
DE CARVALHO   interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.212 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 13, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos 
ou as unidades sintáticas da oração”. Cada termo da oração desempenha uma função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

1.2.2 na linha 25, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do erro de ortografia foi  assinalada corretamente, pois o candidato grafou a palavra 
“contribui” com acento agudo. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação 
não procede;

   
1.2.3 na linha 28, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 

do erro de ortografia foi  assinalada corretamente, pois o candidato grafou a palavra 
“órgãos  fiscalizadores”  sem acento  agudo em órgão e  com acento  agudo  no “i”  de 
fiscalizadores. (míni Dicionário da Língua Portuguesa HOUAISS: 533). Desta forma, há 
erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 



elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de  recursos  coesivos,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, IV 
e V do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  992/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM MATHEUS SALOMÃO 
OLIVEIRA MOURA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.213 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 03, foi descontado 01(um) ponto. E na linha 7 
foi descontado 01 ( um) ponto. A marcação do erro de morfossintaxe foi assinalada 
corretamente, pois “Na oração as palavras estão relacionadas entre si, como partes de 
um conjunto harmônico: elas formam os termos ou as unidades sintáticas da oração”. 
Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função  sintática.  (CEGALLA:  321).  A 
justificativa vele para as duas linhas (03 e 07). Desta forma, há erro de morfossintaxe. 
Portanto, a alegação não procede;

   
1.2.2 quanto ao conteúdo

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de  recursos  coesivos,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens II e V 
do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  993/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM MOISÉS PEREIRA 
DE ARAÚJO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.214 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.28 na  linha  14,  foi  descontado  01(um)  ponto.  A 
marcação do erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois a grafia da palavra 
“influênciar”  esta grafada incorretamente. A forma correta é “influenciar”.  Portanto a 
alegação não procede;

1.2.29 na  linha  17,   foi  descontado  01(um)  ponto.  A 
marcação do erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois a grafia da palavra 
“influenciada” esta grafada incorretamente. A forma correta é “influenciada”. As palavras 
não são idênticas. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.3 quanto ao conteúdo

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 



questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de  recursos  coesivos,  há  sérios  problemas  de  morfossintaxe,  informações  de  senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens II do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

     Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 994/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM OSMANITO SOARES 
TRISTÃO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.215 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 02, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois a palavra grafada pelo candidato 
foi “caracter” segundo o míni Dicionário da Língua Portuguesa HOUAISS página 135, a 
grafia correta é “caráter”. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não 
procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples e erros 
ortográficos, há níveis razoáveis da divisão de parágrafos, informações de senso comum, 
que não demonstram uma habilidade acima da média;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  995/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM PAULO RICARDO 
VIANA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.216 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 13, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato não perdeu ponto em 
relação à grafia da palavra “Adolescente” e sim do Pronome possessivo “essas”. Desta 
forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observa-se  também  um  vocabulário  simples,  erros  ortográficos  e 
repetição de palavras não há diversificação no uso de recursos coesivos, informações de 
senso  comum  que  não  demonstram  uma  habilidade  acima  da  média  para  o 
desenvolvimento do tema;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas ao item V do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  996/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JULIANO RANGEL D 
COSTA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento  comprometendo  a  clareza  na  exposição  de  ideias, 
observam-se também um vocabulário simples e erros ortográficos, os níveis de divisão 
de parágrafos não apresentam equilíbrio entre concisão e complexidade, informações de 
senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média;

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 997/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FRANCIS ROGER DE 
JESUS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis na divisão dos parágrafos, ideias soltas sem 
relação entre si apresentando um sério problema de articulação de conteúdo em todos 
os níveis na amarração dos argumentos à tese central, informações de senso comum 
que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 998/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FABIANO ANDRADE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto com ideias soltas, excesso de desvios 
que prejudicam o enfoque para desenvolvimento comprometendo a clareza na exposição 
de ideias, observam-se também um vocabulário simples, não há equilíbrio na divisão dos 
parágrafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima 
da média;

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  999/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CLÁUDIO AUGUSTO 
PINHEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam problemas de articulação de conteúdo, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II e V serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1000/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CLESIO FRANCISCO 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 o texto do candidato não se apresenta bem estruturado e 
foge  ao  tema  proposto,  excesso  de  desvios  que  prejudicam  o  enfoque  para 
desenvolvimento, fugiu do tema porque o foco foi direcionado para as ações da PMMG 
que utiliza a televisão para realizar o trabalho dela, e o foco principal, a televisão e a 
formação do caráter, foram exploradas de forma tangencial. Observam-se, informações 
de senso comum que demonstram fuga total ao tema proposto;

            1.2.2  assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e 
em consonância com CEGALLA (2008:637), a nota atribuída à Redação será mantida, 
conforme edital item “5.2.6 a” uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1001/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ RICARDO LUZ 
interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores  -  o  texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem  estruturada  e  coesa  em  sua 
totalidade,  além  de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;

1.2.2 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a nota 
atribuída aos itens III e V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1002/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FELIPE HENRIQUE CURY 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na linha  04,  o  candidato  cometeu  erro  morfossintático 
(retomada  de  termos  anteriores  por  meio  de  pronomes  anafóricos),  conforme  gramática 
normativa, erro esse que  comprometeu o entendimento global do texto. Logo, o ponto não será 
revertido;

1.2.2  na  linha  14,  o  candidato  cometeu  erro  morfossintático  que 
comprometeu a progressão textual. Logo, o ponto não será revertido;

1.2.3 quanto ao conteúdo: 

1.2.3.1  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão e  o  uso de recursos coesivos se  faz  de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos.  Por esses 
motivos, a nota atribuída ao item III da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1003/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  CLEVERTON 
PEREIRA LISBOA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo, o candidato fugiu ao tema proposto, 
contrariando o  5.2.6 “Será atribuída nota zero à redação cujo conteúdo versar sobre 
tema diverso do estabelecido”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1004/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM DÉBORA BRAZ MAIA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

 O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  níveis  razoáveis  da  divisão  dos  parágrafos, 
apresentam problemas de articulação de conteúdo, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com CEGALLA (2008:637),  as  notas  atribuídas  aos itens III  e IV serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1005/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM DANÚBIA NARCISO 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos,  há níveis razoáveis da divisão de parágrafos,  informações de 
senso  comum  que  não  demonstram  uma  habilidade  acima  da  média  para  o 
desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III e IV serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1006/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM LUDMILLA MARIA 
SANTOS E SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam sérios problemas de morfossintaxe, informações de senso comum que não 
demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1007/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – CB PM PATRÍCIA MARTINS 
DO VALE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  Texto  da  candidata  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento  comprometendo  a  clareza  na  exposição  de  ideias, 
observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum que não 
demonstram uma habilidade acima da média;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1008/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JÚLIO  CÉZAR 
BARBOSA RABELO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 3 e 8 foi descontado um ponto em cada linha. 
A marcação do erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as 
palavras  estão  relacionadas  entre  si,  como  partes  de  um conjunto  harmônico:  elas 
formam  os  termos  ou  as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração 
desempenha  uma  função  sintática.  (CEGALLA:  321).  Desta  forma,  há  erro  de 
morfossintaxe. Portanto, os pontos não serão revertidos;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1009/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM RAIANA RODRIGUES 
FIGUEIREDO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 argumentação coerente das ideias e informatividade: o 
texto  evidencia  algum  esforço  do  candidato  pela  criticidade.  Ainda  assim,  o  pacto 
argumentativo  clássico  –  tese+argumentos+conclusão  –  não  se  realiza  de  forma 
satisfatória. A tese é, basicamente, a repetição do tema. A argumentação que se faz em 
torno dela é insuficiente. Assim, o nível de informatividade é baixo;

1.2.2.2 adequação do uso dos articuladores: o texto apresenta 
pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. Isso pode ser 
observado,  por  exemplo,  nas  linhas  4  a  7:  “...a  televisão  tem [exerce]  uma  forte 
influência na capacitação do ser humano e com isso [?] reflete na formação individual”; 

1.2.2.3 propriedade vocabular: a  candidata demonstra ter um 
conhecimento razoável da língua, embora isso não lhe confira a necessária precisão, no 
uso da modalidade padrão, para expressar-se com a propriedade requerida pelo gênero. 
Os problemas de ordem sintática assinalados pelo corretor evidenciam o pouco domínio 
vocabular da candidata,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1010/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM BRUNO OLIVEIRA 
DA MOTTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam problemas de articulação de conteúdo, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III e IV serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1011/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ELTON  ALVES 
FIGUEIREDO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 9, 10 16 e 20 foi descontado 01 (um) ponto 
em cada linha referente  à  morfossintaxe.  As  marcações dos erros  de morfossintaxe 
foram assinaladas corretamente, pois “Na oração as palavras estão relacionadas entre 
si,  como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou as unidades 
sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função  sintática. 
(CEGALLA:  321).  Desta  forma,  há  erro  de  morfossintaxe  nas  referidas  linhas 
mencionadas acima. Portanto, os pontos não serão revertidos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1012 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ALYSSON RAFAEL 
DOS SANTOS NUNES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

No texto do candidato observam-se afirmações exageradas e 
não comprovadas, ponto de vista não definido, vocabulário demasiado simples, fuga do 
tema em alguns  parágrafos  e  por  isso  as  ideias  apresentadas  estão  desconexas.  O 
desenvolvimento do tema se dá de forma tangencial,  com excesso de desvios e  de 
excesso de ideias nos parágrafos que prejudicam a unidade do texto, ou seja, a coesão e 
a coerência estão ausentes no texto.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, IV e V serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1013/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JESUS EUGÊNIO LOPES 
DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 22 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
ortografia foi assinalada corretamente, pois a palavra “auxiliá-la” foi empregado o acento 
inadequadamente. Sendo assim, de fato, o ponto foi retirado na linha correta. (CEGALLA: 
52). Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1014/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  HÉLIO  ALVES  DE 
OLIVEIRA FILHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 1 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois a falta do acento tônico contribui para que 
haja problemas de morfossintaxe na estrutura do texto (CEGALLA: 39). Desta forma, há erro 
de morfossintaxe. Portanto,  o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 12 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  em  momento  algum  foi  retirado  ponto  do 
candidato  em relação  a  grafia  da  palavra  “positivos”.  O  candidato  escreveu  no  quadro 
reservado  para  uso  exclusivo  da  banca  corretora  ultrapassando  a  área  delimitada  para 
produção do texto. Portanto,  o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1015/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  JÉSSICA  DOS 
SANTOS FERNANDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1   na linha 17 foi descontado um ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois para separar orações iniciadas pela 
conjunção  “e”,  quando  os  sujeitos  forem  diferentes  (SACCONI  508  27ª  edição). 
Portanto, o ponto não será revertido.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1016/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM JULIANA CRISTIANA 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro, observam-se também um vocabulário simples, há níveis razoáveis da divisão de 
parágrafos, não demonstra propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos, 
apresentam problemas de articulação de conteúdo, informações de senso comum que 
não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens II, III, IV e V serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1017/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM JOYCE APARECIDA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, linguagem clara e objetiva, 
há níveis razoáveis da divisão de parágrafos, não apresenta propriedade e diversificação 
no  uso  de  recursos  coesivos,  sérios  erros  de  morfossintaxe,  informações  de  senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1018/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MARCOS 
WELLINGTON DAMASCENO SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  quanto  ao  pedido  referente  à  linha  13,  não  será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a bibliografia 
pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  Texto  do  candidato  apresenta  ideias  que  se  limitam  ao 
senso-comum,  com  um  alto  grau  de  previsibilidade  sendo  que  o  ponto  de  vista 
desenvolvido  apenas  constata  obviedades,  repetição  de  palavras,  parágrafos  com 
excesso  de  ideias  que  não  se  relacionam,  argumentos  insuficientes,  vocabulário 
demasiado simples, ausência de articuladores eficazes que garantam a progressão do 
texto, ou seja, a coesão e a coerência estão prejudicadas no texto;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  as  notas  atribuídas  aos  itens  I  ao  V  será 
mantida, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto ao pedido referente à linha 
13, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1019/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CLEUBER FERREIRA 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo,  níveis  razoáveis  da  divisão  dos 
parágrafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima 
da média para o desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas ao item V será mantida, uma 
vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1020/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM JÚNIO CUNHA DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Pertinência  ao  Tema  Proposto  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

1.2.2.2 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.2.3 no quesito Organização adequada de parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

1.2.2.4 no quesito Propriedade vocabular - o texto apresenta 
uma razoável  complexidade sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens I, III, IV e  V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1021/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DIEGO  ABREU  DE 
ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto - o desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;

1.2.2 no quesito argumentação coerente das ideias e informatividade 
– o  ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto;

1.2.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e 
complexidade. A Comissão Revisora mantém a nota atribuída nesses quesitos. 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1022/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DAVIDSON ALVES 
DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, 
apresentam problemas de articulação do conteúdo, há níveis razoáveis de divisão dos 
parágrafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima 
da média para o desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III e IV serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1023/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DAVIDSON GOMES 
DE PAIVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do tema,  observa-se  também, erro  otográfico,  níveis  razoáveis  de  divisão  dos 
parágrafos, apresentam problemas de articulação de conteúdo, informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III e IV serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1024/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM TALLES DA SILVA 
GOMES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.217 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, desvios que prejudicam o enfoque 
para  desenvolvimento,  observam-se  também um vocabulário  simples,  a  divisão  dos 
parágrafos  foi  razoável,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I,  III e 
IV do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1025/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM  LUCIANO 
RODRIGUES DE MOURA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.218 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”, portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 



quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-
cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estrutu-
rado e coeso em relação ao tema proposto, apresenta sérios problemas de articulação 
de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central, excesso 
de desvios que prejudicam o enfoque para desenvolvimento, observam-se também um 
vocabulário simples, há níveis razoáveis da divisão dos parágrafos, informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média.

Assim,  considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1026/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM SAMUEL LEANDRO 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.219 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 1, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro  de  pontuação  foi  correta,  em  geral,  antes  da  oração  adverbial  consecutiva 
(CEGALLA: 430). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 na linha 9, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos 
ou as unidades sintáticas da oração”. Cada termo da oração desempenha uma função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Ainda na linha  9 há 
erro ortográfico, pois a palavra grafada a letra “q” não esta legível. Desta forma há erro 
de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

   
1.2.3 na linha 11, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 

do  erro  de  ortografia  foi  correta,  emprega-se  “têm”,  pois  concorda  com  jornais 
(CEGALLA: 73). Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 17, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do erro de ortografia foi correta, emprega-se “mas”, e não mais advérbio de intensidade 
(SACCONI 297 27ª edição). Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não 
procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo

1.2.5.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 



unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, erros ortográficos, não há 
diversificação no uso de recursos coesivos, apresenta muitos desvios e incorreções que, 
por vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias, informações de senso comum 
que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema;

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1027/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JÚLIO  CÉSAR 
RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observam-se  também  um  vocabulário  simples  e  erros  ortográficos, 
apresentam  problemas  de  articulação  de  conteúdo  não  demonstra  propriedade  e 
diversificação  no  uso  de  recursos  coesivos,  há  níveis  razoáveis  da  divisão  dos 
parágrafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima 
da média para o desenvolvimento do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III, IV e V serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1028/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  LUIZ  OTÁVIO 
MENEZES DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade; 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do tema, observam-se também um vocabulário  simples,  informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema;
              

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III e IV serão 
mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1029/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  BRUNO  FERNANDES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 3, há problema de ordem morfossintática. O adjetivo 
“notório” deveria concordar em gênero com substantivo “influência”. O candidato não faz jus ao 
que requer;

1.2.2  na  linha  9,  o  hífen  colocado  no  final  da  linha  é  sinal  de 
translineação, o que, no caso em tela, não se justifica. O candidato não faz jus ao que requer.

1.2.3 nas linhas  12 e  19,  trata-se de  erro  ortográfico  idêntico.  A 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem que o 
candidato apresenta é tangencial, construída com ideias do senso comum e com alto grau de 
previsibilidade;

                           1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização interna. 
Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza 
de forma satisfatória. Não há uma tese clara. Em virtude disso, também não se apresentam 
argumentos razoáveis para sustentá-la. O grau de informatividade é baixo;

                               1.2.4.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O emprego 
de articuladores se faz de forma limitada e, às vezes, incorreta. É o que se observa, por exemplo,  
na linha 1. O sujeito [a televisão] ficou sem predicado. Isso implica deficiências quanto ao uso de 
articuladores textuais;

                      1.2.4.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação é deficiente e 
aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo. O último 
parágrafo, por exemplo, que deveria conter uma conclusão, não contém.



                               1.2.4.5 no quesito Propriedade vocabular: O candidato demonstra ter 
pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é limitado, e isso é evidenciado 
pelas escolhas lexicais feitas por ele. As inúmeras falhas de ordem ortográfica, apontadas pela 
comissão corretora do texto, corroboram isso.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 72 
(setenta e dois) para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1030/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  CARLOS  ALBERTO 
RICARDO ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  O  texto  se  apresenta  bem estruturado  e  com um nível  de  informatividade 
razoável.  Entretanto,  o  autor  não  explorou  as  potencialidades  do  tema,  e  desenvolveu  uma 
argumentação superficial, contrariando as expectativas;

                              1.2.1.2 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O emprego 
de articuladores se faz de forma adequada. Entretanto, em alguns momentos, há desvios, como o 
que se observa na linha 7 – concordância verbal incorreta. Isso, além de incorreção de ordem 
sintática, evidencia um problema relativo à articulação textual (coesão).

                        1.2.1.3 no quesito Organização de parágrafos:  A paragrafação é 
sistematizada.  Acham-se presentes elementos de ancoragem. Entretanto,  o tema não é bem 
explorado nos parágrafos centrais do texto. De igual modo, a conclusão não é compatível com a 
argumentação desenvolvida. É mera repetição do tema.

                               1.2.1.4 no quesito Propriedade vocabular: O candidato demonstra ter 
domínio razoável da modalidade culta da língua. Ele se expressa com propriedade e correção. 
Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido dois pontos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 89 
(oitenta e nove) para 91 (noventa e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1031/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CAIQUE LAURÊNCIO T. A. 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título,  não  há  erro  de  pontuação.  Portanto  a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.2  na  linha  7,  não  há  erro  de  ortografia.  Portanto  a  alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  no  quesito  Organização  de  parágrafos:  A  paragrafação, 
embora  com  algum  nível  de  sistematização,   é  deficiente.  Não  se  fazem  as  necessárias 
ancoragens  próprias  do  gênero  argumentativo.  A  conclusão,  por  exemplo,  é  totalmente 
desarticulada da inconsistente argumentação construída ao longo do texto;

                          1.2.3.2 no quesito Propriedade vocabular: O candidato demonstra ter 
pouco  domínio  da  modalidade  culta  da  língua.  Seu  vocabulário  é  muito  limitado  e  isso  é 
evidenciado pelas escolhas lexicais feitas por ele e pela repetição recorrente de palavras ao longo 
do texto. Um bom exemplo é o contido nas linhas 6 e 7: “...  é possível notar que algumas 
pessoas agem influenciadas pelo que é transmitido na televisão. A televisão...”,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 79 
(setenta e nove) para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.



           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1032/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM VICTOR HUGO BORGES 
FERREIRA DE FARIA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 2, há erro de pontuação. A vírgula foi empregada para 
separar orações com sujeitos distintos.  A vírgula  após a conjunção aditiva “e” é indevida.  O 
candidato não faz jus ao que requer;

1.2.2 na linha 3, a pontuação está incorreta. Não se deve separar o 
sujeito  (“as  pessoas  que  transmitem  informações  por  meio  dela”)  do  verbo  (“utilizam”).  O 
candidato não faz jus ao que requer;

1.2.3  na  linha  7,  não  há  erro  de  ortografia.  A  alegação  procede, 
devendo ser revertido um ponto;

1.2.4  na  linha  12,  as  vírgulas  não  são  obrigatórias.  A  alegação 
procede, devendo ser revertidos dois pontos;

1.2.5 na linha 15, não há erro de pontuação. As vírgulas não são 
obrigatórias. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem que o 
candidato  apresenta  é  pertinente,  embora  caracterizada  por  alto  grau  de  previsibilidade  e 
circularidade. O texto é simplista e mal articulado, construído com base em informações sobre o 
óbvio;

                                1.2.6.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  O  texto  apresenta  problemas  de  informatividade  e  organização  interna. 
Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza 
de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por  conseguinte,  toda  a  precária 
argumentação que se faz em torno dela também o é. As ideias apresentadas nada mais fazem 
que repetir o senso comum, sem clareza ou sistematização;



                               1.2.6.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto apresenta  
pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada;
                              1.2.6.4  no  quesito  Organização  de  parágrafos:  A  paragrafação  é 
deficiente  e  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo.  Um bom exemplo  disso  é  o  último  parágrafo,  que  deveria  apresentar  uma 
conclusão para o texto, mas não o faz de forma eficiente;

                               1.2.6.5 no quesito Propriedade vocabular: O candidato demonstra ter  
pouco  domínio  da  modalidade  culta  da  língua.  Seu vocabulário  é  muito  limitado.  Em alguns 
momentos, percebe-se o emprego equivocado de palavras ou expressões,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 64 
(sessenta e quatro) para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1033/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ELISEU NORONHA interpôs 
recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, 
sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas 7, há erro de pontuação. O fato de o candidato colocar a 
vírgula logo após o substantivo “televisão”, obriga a inserção da mesma pontuação antes da 
conjunção “que”, a qual inicia uma oração explicativa. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.2  na  linha  24,  não  há  erro  de  morfossintaxe.  A  preposição  é 
obrigatória. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

                            1.2.3.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem que o 
texto  apresenta  é  caracterizada  por  alto  grau  de  previsibilidade  e  circularidade.  O  texto  é 
simplista  e  mal  articulado,  construído  com base  em informações  sobre  o  óbvio.  Afirmações 
semanticamente vazias se repetem ao longo de toda a redação. Um bom exemplo disso é a linha 
22: “Com esse advento concluí-se que é de fundamental importância inserir, através da televisão, 
estratégias e táticas para o incentivo de métodos que visem a propiciar...(sic)”;

                              1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização interna. 
Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza 
de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por  conseguinte,  toda  a  precária 
argumentação que se faz em torno dela também o é. As ideias apresentadas nada mais fazem 
que repetir o senso comum, sem clareza ou sistematização. A impressão que se tem é que o 
candidato não sabe o que dizer acerca do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

                                1.2.3.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto apresenta  
pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada.  Na 
linha 22, há o emprego da expressão “esse advento”, sem referentes no texto;

                             1.2.3.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação é 
deficiente  e  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 



argumentativo.  Um bom exemplo  disso  é  o  último  parágrafo,  que  deveria  apresentar  uma 
conclusão para o texto, mas não o faz de forma eficiente;

                             1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular: O candidato demonstra ter  
pouco  domínio  da  modalidade  culta  da  língua.  Seu vocabulário  é  muito  limitado.  Em alguns 
momentos, percebe-se o emprego equivocado de palavras ou expressões. É o que se observa, 
por exemplo, na linha 22 – “com esse advento”, expressão inadequada ao contexto,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 71 
(setenta e um) para 72 (setenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1034/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM FERNANDA CAMARGO DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  3,  não  há  erro  de  ortografia.  A  alegação  procede, 
devendo ser revertido um ponto;

1.2.2 na linha 12, há erro de ortografia. A palavra “responsáveis” foi 
grafada incorretamente. O acento agudo não foi colocado adequadamente sobre a letra “a”. O 
candidato não faz jus ao que requer.

1.2.3  na  linha  15,  não  há  erro  ortográfico.  A  alegação  procede, 
devendo ser revertido um ponto;

1.2.4 na linha 17, a palavra “mídia” foi grafada incorretamente. Não 
se pode alegar erro idêntico ao observado na linha 12, porquanto as palavras são distintas. O 
candidato não faz jus ao que requer.

1.2.5 quanto ao conteúdo:

                            1.2.5.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem que a 
candidata  apresenta  é  pertinente,  embora  caracterizada  por  alto  grau  de  previsibilidade  e 
circularidade. O texto é simplista e mal articulado, construído com base em informações sobre o 
óbvio.  É  o  que  se  observa,  por  exemplo,  logo  no  primeiro  parágrafo  linha  1:  “Há  uma 
competitividade muito grande entre as emissoras de televisão”;

                              1.2.5.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização interna. 
Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza 
de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por  conseguinte,  toda  a  precária 
argumentação que se faz em torno dela também o é. As ideias apresentadas nada mais fazem 
que repetir o senso comum, sem clareza ou sistematização. A impressão que se tem é que o 
candidato não sabe o que dizer acerca do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

                                      1.2.5.3 no quesito Propriedade vocabular: a candidata demonstra ter  



pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito limitado. As recorrentes 
repetições de palavras no interior do texto demonstram isso. É o que se vê, por exemplo, na 
linha 17: “Nosso caráter deve ser moldado através [pela] da educação que recebemos em casa e 
da educação que buscamos através de estudo...”. A limitação vocabular impõe ao candidato uma 
escrita circular e tautológica,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 78 
(setenta e oito) para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1035/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  3,  não  há  erro  de  ortografia.  A  alegação  procede, 
devendo ser revertido um ponto;

1.2.2 na  linha  14,  há apenas  01 erro  de pontuação:  ausência  da 
vírgula após o pronome relativo “que” e antes da expressão interpositiva “de certa forma”.  A 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.3 na linha 16, há erro quanto à grafia da palavra “influenciado”, 
que foi indevidamente acentuada (“influênciado"). O candidato não faz jus ao que requer.

1.2.4 na linha  17, há apenas 01 erro de ortografia, decorrente de 
uma rasura. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

                      1.2.5.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização interna. 
Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza 
de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por  conseguinte,  toda  a  precária 
argumentação que se faz em torno dela também o é. As ideias apresentadas nada mais fazem 
que repetir o senso comum, sem clareza ou sistematização. A impressão que se tem é que o 
candidato não sabe o que dizer acerca do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

                      1.2.5.2 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto apresenta  
pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. Isso 
pode ser observado, por exemplo, no primeiro parágrafo (linha 4), com o emprego inadequado 
do advérbio “onde”, referindo-se ao antecedente “desenvolvimento mundial”;

                       1.2.5.3 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação é deficiente  
e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo. Um bom 
exemplo disso é o último parágrafo, que deveria apresentar uma conclusão para o texto, mas não 



o faz de forma eficiente. Além disso, é demasiado extenso e confuso e não propõe um fecho 
adequado para a ideia iniciada no primeiro parágrafo; 

                                       1.2.5.4 no quesito Propriedade vocabular: O candidato demonstra ter 
pouco  domínio  da  modalidade  culta  da  língua.  Seu vocabulário  é  muito  limitado.  Em alguns 
momentos, percebe-se o emprego equivocado de palavras ou expressões. É o que se observa, 
por exemplo, na linha 7: “A sociedade remota que vivia, sem conforto [...] foi obrigada a criar 
instrumentos...”.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 58 
(cinquenta e oito) para 61 (sessenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1036/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  CB  PM  PAULO  HENRIQUE 
FERREIRA BARBOSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 25 e 
28,:  O  candidato  grafa  a  letra  “a”,  em  algumas  palavras,  de  forma  diferente  da  tipologia 
convencional. Entretanto, como esse problema se repete diversas vezes ao longo do texto, pode-
se  considerar  que  se  trata  de  erro  ortográfico  de  mesma  natureza.  Como  o  candidato  foi 
penalizado, logo na linha 1, em função disso, os demais descontos devem ser reconsiderados. 
Portanto, a alegação procede, devendo ser revertidos quinze pontos ao candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

                            1.2.2.1 no quesito Propriedade vocabular: O candidato demonstra ter 
um conhecimento  limitado  do  padrão  culto  da  língua,  o  que  pode  ser  constatado  diante  de 
inúmeras impropriedades vocabulares existentes no texto. Um exemplo é alinha 12, onde se vê: 
“Sem condições boas para se viverem, estes jovens sofrem ainda outro problema...”,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 60 
(sessenta) para 75 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1037/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CLEBER BENTO DA 
SILVA BARBOSA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas  linhas 4, 5 e 9, o candidato escreveu “tele jornal”, 
linha 4, “tele vendas”, linha 5, “tele curso” separadamente, o que contraria o padrão da 
norma culta, portanto, a alegação não procede;
 

1.2.2  na linha  9,  a  palavra  “que”  pode  ser  um  pronome 
(interrogativo ou relativo), um advérbio, uma preposição, uma conjunção (coordenativa 
ou subordinativa) ou uma partícula de realce ou expletiva; a sua utilização precedida ou 
seguida de vírgula depende não só da sua natureza morfológica como da construção 
frásica em causa, desta forma, nota-se que a palavra empregada na linha não possui o 
valor de oração subordinada restritivas, haja vista que a oração “(...) como TV futura a 
tele cursos que podem ajudar na formação (...)  não restringe o sujeito,  portanto, a 
alegação não procede;

1.2.3  na  linha  10,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, devendo ser revertido um ponto à nota final do candidato;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 



que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora  mantém  as  notas 
atribuídas ao conteúdo,  uma vez que se trata  de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois) para 63 (sessenta e três) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1038/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JADERSON 
ALEXANDRE DUARTE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 3,  não se usa a vírgula para separar orações 
coordenadas sindéticas  ligadas pela  conjunção “e”,  exceto quando os  sujeitos  forem 
diferentes  ou  quando o “e”  aparecer  repetido (ABAURRE,  Maria Luiza  M. Português: 
contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008.  – página 389);  na oração 
escrita pelo candidato: “(...) isso inclui os atos e atitudes dos pais e, na modernidade,  a 
influência exercida pelo  televisão”, é necessário o uso da virgula, visto que há repetição 
da conjunção, ainda, os sujeitos são diferentes nas orações, portanto, a alegação não 
procede;
 

1.2.2 na linha 7, o verbo “assistir” empregado na oração “(...) 
é necessário muito cuidado com os programas que os jovens assistem, alguns estão 
fazendo  (...)”  é  transitivo  indireto:  quando  significa  “ver”,  “presenciar”,  “caber”, 
“pertencer” e exige complemento com a preposição “a”,  a colocação da vírgula pelo 
candidato, torna o verbo sem ligação com seu complemento,  portanto, a alegação não 
procede;

1.2.3  na  linha  13,  a  palavra  “que”  pode  ser  um  pronome 
(interrogativo ou relativo), um advérbio, uma preposição, uma conjunção (coordenativa 
ou  subordinativa)  ou  uma  partícula  de  realce  ou  expletiva;  na  oração  escrita  pelo 
candidato: “Por outro lado, existem muitos programas de ótima qualidade que além de 
instruir, agregam (...)” nota-se que a palavra “que” age como conjunção explicativa, que 
deve ser precedido de vírgula, portanto, a alegação não procede; 

1.2.4 na linha 22, as alegações do candidato procedem quanto 
ao  uso  facultativo  da  vírgula  em  algumas  orações  adverbiais  finais,  portanto,  será 
revertido  um ponto;



1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 A palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-
cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora  mantém  as  notas 
atribuídas ao conteúdo,  uma vez que se trata  de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 60 (sessenta) para 61 (sessenta e um) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1039/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GERALDO  LUIZ 
LOPES PEREIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 3, nos vocábulos grafados com hífen, quando 
um dos  elementos  ocorra  em  fim  de  linha,  repete-se  o hífen  na  linha  seguinte;  o 
candidato escreveu “Citam-se, como exemplos: a formação (...), em que o “se” ficou 
para a linha seguinte, porém não foi gravado com hífen para mostrar que a divisão 
silábica  trata-se  de  que  possui  hífen  na  linha  anterior,  portanto,  as  alegações  não 
procedem;

1.2.2 na linha 4, na oração escrita pelo candidato “(...)  que 
assistem programas violentos e o que a mídia anuncia em jornais e revistas.”, nota-se 
que há dois sujeitos distintos “programas violentos” e “mídia”, desta forma, não se usa a 
vírgula para separar orações coordenadas sindéticas ligadas pela conjunção “e”, exceto 
quando os sujeitos forem diferentes ou quando o “e” aparecer repetido (ABAURRE, Maria 
Luiza M. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008.  – 
página 389),  portanto, as alegações não procedem;

1.2.3  na  linha  11,  o  candidato  escreveu,  em  folha  avulsa, 
“houve a marcação da necessidade de uso de vírgula entre as palavras “momento” e 
“estão”. Porém, a partir do exemplo que apresenta construção similar apresentado por 
Cegalla  em ‘Ela  não  somente  se  orgulhava  de  seu  marido  como também o  amava 
muito.” (374), percebe-se que o uso da vírgula onde foi assinalada pela correção não é 
de uso obrigatório, estando, pois, a correta a estrutura produzida no texto. A Comissão 
Revisora verificou que não existem as palavras “momento” e “estão”  nem o erro de 
pontuação relativa a elas na linha, portanto, as alegações não procedem;

1.2.4  na linha 14,  o  adjunto  adverbial,  quando breve,  pode 
dispensar  a  virgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, as alegações procede, devendo ser revertidos dois pontos;



1.2.5  na  linha  21,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, as alegações procede, devendo ser revertidos dois pontos;

1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora  mantém  as  notas 
atribuídas ao conteúdo,  uma vez que se trata  de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 61 (sessenta e um) para 64 (sessenta e quatro) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1040/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WESLEY  DIÊ 
NASSAU interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas  linhas 4, o uso do polissíndeto (Cegalla 2008: 622) 
no período escrito pelo candidato; “Sobretudo das crianças, pois elas estão na idade em 
que estão se desenvolvendo e formando opiniões e caráter.”, apresenta incorreção, visto 
que o polissíndeto é eficaz para sugerir movimentos contínuos ou séries de ações que se 
sucedem rapidamente, porém não é o que apresenta no período em questão, pois o 
caráter não é formado, ele é  desenvolvido, portanto, as alegações não procedem;
 

1.2.2 na linha 8, usa-se a vírgula antes do porque explicativo, 
aquele que introduz uma explicação (CEGALLA 2008:375). Na oração do candidato “A 
intenção das novelas é mostrar a normalidade de ser um homossexual e o maléfico do 
racismo porque todos são iguais, independentemente...”, não há a colocação da vírgula 
antes da conjunção “porque”,  portanto, as alegações não procedem;

1.2.3 nas linhas 12 e 16, as alegações do candidato procedem, 
quanto ao erro da colocação vírgula entre sujeito e predicado, linha 12; quanto a não 
existência de erro de pontuação na linha 16. Portanto, devem ser revertidos dois pontos;

1.2.4 na linha 23, a oração empregada na linha trata-se de 
oração subordinada adjetiva explicativa, haja vista que não está restringindo o termo 
antecedente ”Se não tiverem uma base familiar em casa que concretize o que é certo e 
o que é errado (...)”, portanto, as alegações não procedem;

1.2.5 quanto ao conteúdo:



1.2.5.1 no quesito Propriedade vocabular:  verifica-se que texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

            1.2.5.2 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas ao item V do conteúdo, uma vez 
que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois) para 64 (sessenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1041/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  ALISSON  TOMÉ  DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 1, 9, 10, 14 e 20, os espaços deixados no final das 
linhas não constituem erro ortográfico. Portanto, as alegações procedem, devendo ser revertidos 
cinco pontos;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  O  texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. A repetição 
gratuita e desnecessária de palavras como “público” – 1º parágrafo –, por exemplo, é um bom 
exemplo disso;

                     1.2.2.2 no quesito Propriedade vocabular: O vocabulário apresentado 
pelo candidato é limitado. Percebe-se certa dificuldade quanto ao emprego da modalidade culta 
da língua. As correções feitas pela Comissão corretora, particularmente quanto ao aspecto de 
ortografia do texto, corroboram essa afirmativa,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 74 
(setenta e quatro) para 79 (setenta e nove) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1042/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  NEIMAR  BORGES  DE 
ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha título,  o desconto de ponto é indevido.  A alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.2 na linha 1, diferentemente da linha do título, onde a palavra 
“televisão”  foi  incorretamente  escrita,  com  um  ponto  sobre  o  “a”,  na  linha  1  a  palavra 
“comunicação”  foi  grafada  sem o  til.  Portanto,  não  se  trata  de  erro  ortográfico  idêntico.  O 
candidato não faz jus ao que requer;

1.2.3 na linha 4, há erro de ortografia. A palavra “informações” foi 
grafada com acento agudo sobre o segundo “o”. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.4 na linha 5, não há erro de morfossintaxe. A alegação procede, 
devendo ser revertido um ponto;

1.2.5 na linha 7, a palavra “visão” foi grafada incorretamente. Não 
houve idêntico erro antes. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.6  na  linha  11,  a  palavra  “interpretação”  foi  grafada 
incorretamente. O candidato não faz jus ao que requer. Não se trata de erro idêntico, porquanto 
essa palavra ainda não havia sido assinalada no texto;

1.2.7 na linha 15, a palavra “atenção” foi grafada incorretamente. O 
candidato não faz jus ao que requer. Não se trata de erro idêntico, porquanto essa palavra ainda 
não havia sido assinalada no texto;

1.2.8 na linha 18, as palavras “formação” e “alienação” e “conclusão” 
foram grafadas incorretamente. Não se trata de erros idênticos, porquanto essas palavras ainda 
não haviam sido assinaladas no texto;



1.2.9 nas linhas 20 e 23, as palavras “evolução” e “opinião” foram 
grafadas incorretamente. Não se trata de erros idênticos, porquanto essas palavras ainda não 
haviam sido assinaladas no texto;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 50 
(cinquenta) para 52 (cinquenta e dois) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1043/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  – SD PM OZIAS MARIEL  GAMA 
FULY  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha do título, não há erro de morfossintaxe. A alegação 
procede, devendo ser revertido dois pontos ao candidato;

1.2.2 na linha 6, há rasura na palavra “formador”. O candidato não 
faz jus ao que requer;

1.2.3 na linha 15, não há erro de pontuação. O emprego das aspas 
não está incorreto. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.4 na linha 28, a vírgula é obrigatória após a conjunção aditiva 
“e”, uma vez que o próprio candidato inseriu essa pontuação após a expressão interpositiva “com 
certeza”, que se segue à conjunção. Portanto, a correção é procedente e a alegação não procede,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 74 
(setenta e quatro) para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1044/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM AVANTIL LINO ALVES 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 12, o mesmo erro ortográfico já havia sido computado 
na linha 1. A alegação procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

                                  1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema:  O texto é tautológico, circular e 
construído a partir de ideias do senso comum, sem originalidade de enfoque. Além disso, é pouco 
informativo e cheio de frases que nada dizem;

                                      1.2.2.2 no quesito Propriedade vocabular:  - Argumentação coerente 
das ideias e informatividade: O texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Há 
falhas quanto ao cumprimento do pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão –, 
uma vez a tese, embora clara, é defendida por meio de argumentos demasiadamente simples, e 
até  inconsistentes,  evidenciando  o  pouco  conhecimento  do  candidato  acerca  do  assunto 
abordado;

                      1.2.2.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto apresenta  
pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada e, por vezes, incorreta. 
A ausência da conjunção “que”, na linha 7, é um bom exemplo disso;

                               1.2.2.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação é deficiente. 
Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo. A conclusão é mera 
repetição do tema;

1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: O vocabulário apresentado 
pelo candidato é limitado. Percebe-se certa dificuldade quanto ao emprego da modalidade culta 
da  língua.  Os  erros  ortográficos  assinalados  pela  comissão  corretora  do  texto  ilustram  essa 
deficiência,

2 RESOLVE:



2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 69 
(sessenta e nove) para 70 (setenta) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1045/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ ANTÔNIO SANTOS 
JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  não  se  observa  erro  de  ortografia.  A  alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.2  na  linha  5,  não  há  erro  ortográfico.  A  alegação  procede, 
devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.3 na linha 6,  Influenciando  e influenciados,  embora possuindo 
radical comum, são palavras diferentes. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.4 na linha 12, não se justifica  o emprego da inicial  maiúscula 
após os dois pontos. O candidato não faz jus ao que requer;

1.2.5  na  linha  22,  não  há  erro  ortográfico.  A  alegação  procede, 
devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.6  na  linha  23,  há  erro  ortográfico.  “Influenciando”  e 
“influenciados”, embora possuindo radical comum, são palavras diferentes. O candidato não faz 
jus ao que requer.

1.2.7 na linha 27, não se observa erro ortográfico além do que já 
havia sido computado em linhas anteriores. O A alegação procede, devendo ser revertido um 
ponto ao candidato;

1.2.8 na linha 28,  não se  observa  erro  de  ortografia.  A  alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.9 quanto ao conteúdo:

1.2.9.1  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  o  texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. É o que se 
observa, por exemplo, na linha 18 – emprego indevido do advérbio “onde”;



                                          1.2.9.2 no quesito Propriedade vocabular: O vocabulário apresentado 
pelo  candidato  é  adequado ao gênero.  Percebem-se no  texto,  entretanto,  alguns  desvios  de 
ordem vocabular, como o emprego da palavra “pautado” fora de contexto, na linha 17,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 76 
(setenta e seis)  para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1046/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CHARLES PEREIRA 
DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  1  e  5,  o  “que”,  quando  introduz  uma 
explicação, é precedido de vírgula (CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática 
da Língua Portuguesa. São Paulo: IBEP-Nacional, 2008: 429); na oração escrita pelo 
candidato  na  oração  escrita  pelo  candidato  “A  televisão  é  uma  das  evoluções 
tecnológicas inventadas que utilizada de maneira didática ou cultural (...)”, linha 1, “(...) 
inúmeras notícias  do cotidiano e acontecimentos  marcantes  que contribuíram com a 
formação (...)”, linha 5,  nota-se “que” dá início a uma oração explicativa nas linhas, 
portanto, as alegações não procedem;
 

1.2.2  na linha  23,  o adjunto  adverbial,  quando breve,  pode 
dispensar  a  vírgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito na linha pelo 
candidato, portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.



A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora  mantém  as  notas 
atribuídas ao conteúdo,  uma vez que se trata  de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 79 (setenta e nove) para 80 (oitenta) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1047/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM ARIELY RODRIGUES 
GOMES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  do  título  e  11,  as  alegações  do  candidato 
procedem, devendo ser revertidos dois pontos ao candidato;
 

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 



comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora  mantém  as  notas 
atribuídas ao conteúdo,  uma vez que se trata  de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 79 (setenta e nove) para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1048/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GUILHERME 
ELEUTÉRIO ALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas  9,  o adjunto adverbial,  quando breve, pode 
dispensar  a  virgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, as alegações procedem, devendo ser revertidos dois pontos;

1.2.2  na  linha  10,  a  vírgula  é  usada  antes  da  conjunção 
sindética aditiva, quando liga orações de sujeitos diferentes e se pode subentender uma 
pausa na leitura (SACCONI,  Luiz  Antônio.  Nossa gramática  contemporânea: teoria  e 
prática); no período escrito pelo candidato, a conjunção liga dois sujeitos diferentes a 
um  único  verbo,  em  que  ocorre  uma  adição,  portanto,  as  alegações  do  candidato 
procedem, devendo ser revertido um ponto;

1.2.3  na  linha  13,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será ser revertido um ponto;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 86 (oitenta e seis) para 90 (noventa) 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, 12  de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1049/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 –  SD PM JÚLIO GLÁUCIO 
EVANGELISTA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 3, as alegações do candidato procedem quanto 
a colocação de vírgula após o adjunto adverbial (Cegalla 2008:429), portanto, será ser 
revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 



relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora  mantém  as  notas 
atribuídas ao conteúdo,  uma vez que se trata  de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 77 (setenta e sete) para 78 (setenta e oito) 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, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1050/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WESLEY SOUZA DE 
JESUS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha  1, a vírgula não é obrigatória. No contexto, a 
oração iniciada com a conjunção “que”  pode ser  entendida como adjetiva  restritiva. 
Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.2 na linha 9, não há erro ortográfico. Portanto, a alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 no quesito Pertinência ao tema: O texto é tautológico, 
circular e construído a partir de ideias do senso comum, sem originalidade de enfoque. 
Além disso, é pouco informativo e cheio de frases que nada dizem. Um bom exemplo é a 
afirmativa contida na linha 5: “O telespectador é amplamente alvo de informações de 
toda sorte!”;

1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Há falhas 
quanto ao cumprimento do pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–, uma vez a tese, embora clara, é defendida por meio de argumentos demasiadamente 
simples, e até inconsistentes, evidenciando o pouco conhecimento do candidato acerca 
do assunto abordado;

1.2.3.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. A 
repetição de palavras no interior das sentenças, de forma gratuita, demonstra a pouca 



familiaridade do candidato com os elementos que conferem coesão ao texto. É o que se 
observa, por exemplo, nas linhas 11 e 12: “A influência da televisão pode também criar 
novos hábitos que influenciam no molde do caráter individual”;

1.2.3.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo. 
A conclusão é mera repetição do tema;

1.2.3.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  vocabulário 
apresentado pelo candidato é limitado. Percebe-se certa dificuldade quanto ao emprego 
da modalidade culta da língua,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 71 (setenta e um) para 73 (setenta e três) 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, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1051/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MAURÍCIO JÚNIO 
DE ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 22, não há erro de pontuação. A vírgula isola 
uma oração adjetiva explicativa. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido 
um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema: O texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem originalidade de enfoque. Além disso, é pouco informativo e recheado de clichês. O 
texto  é  fragmentado  e  com  nítidos  desvios,  porquanto  o  autor  deixa  de  focar  a 
argumentação na influência da TV e passa a discorrer sobre polícia e criminalidade;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Há falhas 
quanto ao cumprimento do pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–,  uma  vez  que  não  há  uma  tese  clara  e,  por  consequência,  também  não  há 
argumentos;

1.2.2.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. Um 
bom exemplo é a linha 13, em que a expressão “nessa ótica” é empregada de forma 
descontextualizada;

1.2.2.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo. 



A conclusão  é incoerente  e  inconsistente,  como se  vê  na linhas  27 e 28:  “Logo,  a 
influência da televisão... é muito útil”  e, além disso, não tem relação com o que foi 
abordado ao longo do texto;

1.2.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  vocabulário 
apresentado pelo candidato é limitado. Percebe-se certa dificuldade quanto ao emprego 
da modalidade culta da língua,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 52 (cinquenta e dois) para 53 (cinquenta e três) 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, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1052/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  CLAUDINEY 
ALEXSANDER DE ABREU interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  1, as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto à nota final;

1.2.2  na  linha  5,  o  candidato  escreveu  na  oração:  “Esse 
conteúdo proporciona a formação do cidadão nos aspectos intelectual,  moral  e ético 
através dos cursos (...)”, sem haver qualquer conectivo, vírgula ou conjunção; conforme 
a gramática sugerida no Edital para pesquisa, deve-se usar vírgula para separar adjunto 
adverbial (Cegalla 2008: 429), portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 7, o candidato escreveu na linha “ministério da 
educação”, porém na gramática sugerida no Edital para pesquisa (Cegalla 2008: 65), diz 
que  “Escrevem-se  com  letra  inicial  maiúscula  os  nomes  de  estabelecimentos, 
agremiações, corporações, órgãos públicos, etc., desta forma, o correto é “Ministério da 
Educação”,  porém foram descontados dois  pontos  para  um mesmo erro  ortográfico, 
portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.4  na linha 10, o  adjunto  adverbial,  quando breve,  pode 
dispensar  a  virgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, a alegação procede, devendo ser revertidos dois pontos;

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 71 (setenta e um) para 75 (setenta e 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, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1053/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOÃO DE DEUS DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 02,  a marcação do erro de morfossintaxe foi 
assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão relacionadas entre si, como 
partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou as unidades sintáticas da 
oração”.  Cada termo da oração desempenha uma função sintática.  (CEGALLA:  321). 
Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação não procede;

    1.2.2  na  linha  03,  a  marcação  do  erro  de  pontuação  foi 
assinalada  corretamente,  pois  se  usa  a  vírgula  para  separar  orações  adverbiais 
desenvolvidas.  (CEGALLA:  429).  Desta  forma,  há  erro  de  pontuação.  Portanto,  a 
alegação não procede;

     1.2.3  na  linha  08,  a  marcação  do  erro  de  pontuação  foi 
assinalada corretamente, pois se usa a vírgula quando o “e” dá início a outra oração no 
período, sendo diferentes os sujeitos. (SACCONI 508 27ª edição). Desta forma, há erro 
de pontuação. Portanto, a alegação não procede;

1.2.4  na  linha  11,  a  marcação  do  erro  de  pontuação  foi 
assinalada corretamente, pois se entre o sujeito e o verbo ocorrer adjunto ou oração, 
com pausas obrigatórias, terá lugar a vírgula. (CEGALLA: 429). Desta forma, há erro de 
pontuação. Portanto, a alegação não procede;

    1.2.5  na  linha  22,a  marcação  do  erro  de  pontuação  foi 
assinalada  corretamente,  pois  se  usa  a  vírgula  para  separar  orações  adjetivas 
explicativas. (CEGALLA: 429). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, a alegação 
não procede;



1.2.6  na  linha  23,  a  marcação  do  erro  de  ortografia  foi 
assinalada incorretamente, pois na linha 14 o candidato escreveu a mesma palavra sem 
o  acento,  trata-se  de  “erro  idêntico”.  Desta  forma,  não  há  erro  de  ortografia  e  a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

    1.2.7  na  linha  26,  a  marcação  do  erro  de  pontuação  foi 
assinalada  corretamente,  pois  se  usa  a  vírgula  para  separar  orações  adjetivas 
explicativas.  (CEGALLA: 429). Desta forma, há erro de pontuação e a alegação não 
procede;
 

1.2.8 quanto ao conteúdo:

1.2.8.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O  texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque  para  desenvolvimento,  há  níveis  razoáveis  da  divisão  dos  parágrafos, 
observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum que não 
demonstram uma habilidade acima da média.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora  mantém  as  notas 
atribuídas aos itens IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 45 (quarenta e cinco) para 46 (quarenta 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1054/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RICARDO ALVES MOURA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

  1.2.1 na linha 2, usa-se a vírgula para separar orações intercaladas 
e outras de caráter explicativo (Cegalla 2008: 428); o período escrito pelo candidato “A facilidade 
ao acesso e o grande número de pessoas que fazem da televisão o seu melhor modo de passar o 
tempo tornou essa ferramenta um grande veículo de opinião (...)” requer a vírgula após a palavra 
“tempo”, porém o candidato não fez o uso da vírgula, portanto, o ponto não será revertido; 

1.2.2  na linha  5,  a  palavra  se  será  conjunção  subordinativa 
integrante, quando iniciar oração subordinativa substantiva, oração que funcione como sujeito, 
objeto  direto,  objeto  indireto,  predicativo  do  sujeito,  complemento  nominal  e  aposto,  desta 
forma, verifica-se que o “se” empregado na oração escrita pelo candidato na linha, funciona como 
oração subordinativa substantiva, portanto, será revertido um ponto;

1.2.3  na linha 9, o adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar 
a vírgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de pontuação o não uso da 
vírgula  para  o  adjunto  adverbial  breve  escrito  nas  linhas  pelo  candidato,  portanto,  serão 
revertidos dois pontos;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para ex-
por ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o domínio 



das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até a neces-
sidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e de 
construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacio-
nadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e 
articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença 
de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, 
senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.
 

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em conso-
nância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

 
2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 62 
(sessenta e dois) para 65 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1055/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM PAULO HENRIQUE 
DE FREITAS ARAÚJO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

  1.2.1  na  linha  4,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.2  na  linha  5,  na  oração  escrita  pelo  candidato  “(...) 
reportagens e entrevistas sendo considerada uma formadora de opinão.” Foi escrita sem 
o uso da vírgula antes do verbo no gerúndio “sendo”, porém usa-se vírgula para separar 
orações  reduzidas  de  gerúndio  quando  forem adverbiais  concessivas  (Cegalla  2008: 
412), portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 nas linhas 11 e 14, não houve a colocação da vírgula 
antes e depois do adjunto adverbial na linha 11; na oração “Outras vezes crianças ao 
verem seus ídolos do futebol passam a adotar comportamentos semelhantes (...)” não 
houve o emprego da vírgula para separar o adjunto adverbial; segundo Cegalla (2008: 
429) “Emprega-se a vírgula para separar adjuntos adverbiais”, portanto, os pontos não 
serão revertidos;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 



que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística  da dissertação permite usar  a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-
cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.
 

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as no-
tas atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma ava-
liação justa sob todos os aspectos.

 
2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 62 (sessenta e dois) para 63 (sessenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1056/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RAMON  FAGNER 
APARECIDO DE LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

  1.2.1  na  linha  do  título,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 na linha 4, o adjunto adverbial deve ser separado por vírgula 
(Cegalla  2008:  429);  no  período  escrito  pelo  candidato  na  linha  “E  como  resultado  destas 
interações temos o valor individual (...)”, não há o uso da vírgula, portanto, o ponto não será 
revertido; 

1.2.3 na linha 6, a regência do verbo “relacionar” é “com”, quando há 
o sentido de “dizer respeito a”, em que o correto seria “relacionar com a comunicação”; em 
questão  de  estabelecer  relação  lógica   ou  analogia,  a  preposição  é  “a”,  desta  forma,  viria 
craseada (Cegalla  2008: 276), porém, não ocorreu o uso da crase nem a preposição “com”, 
portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 nas linhas 6 e 7, a oração escrita pelo candidato “(...) podemos 
destacar a mídia áudio visual (...) ” deveria vir entre vírgula, visto ser termos em destaque no 
desenvolvimento  de ideias;  segundo Cegalla  (2008; 429) “O emprego da vírgula  se  dá para 
separar termos que desejamos realçar”, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.5 nas linhas 16 e 17, a palavra “indivíduo” foi escrita com rasura 
na linha 16; na linha 17, escrita sem haver o sinal gráfico necessário, desta forma, apesar de ser  
a mesma palavras, os erros são distintos portanto, os pontos não serão revertidos;

1.2.6  na  linha  18,  o  candidato  alega  que  deveria  ser  cobrado  a 
colocação da vírgula antes do conectivo “e” na linha 17, visto que a vírgula deveria vir após o 
conectivo; que “admite-se” o equívoco  e, por uma questão de precisão técnica, assume-se a 
respectiva supressão; em outras palavras, concorda com o desconto do ponto na linha; 

1.2.7 nas linhas 28 e 29, o candidato, em suas alegações, concorda 
com o descontos dos pontos nas linhas;



1.2.8 quanto ao conteúdo:

1.2.8.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para ex-
por ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o domínio 
das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até a neces-
sidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e de 
construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacio-
nadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem comprometimento algum da progressão e 
articulações textuais. Observa-se a capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença 
de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, 
senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.
 

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em conso-
nância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas 
aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.

 
2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 66 
(sessenta e seis) para 67 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1057/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GUILHERME 
ADALSON ALVARES BUENO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas  1 e 21, o adjunto adverbial,  quando breve, 
pode dispensar a virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, as alegações procedem, devendo ser revertidos quatro pontos;

1.2.2 nas  linhas 4,  14,  15 e 17,  as  alegações do candidato 
procedem, portanto, serão revertidos quatro pontos;

1.2.3 na linha  11, na oração escrita pelo candidato na linha 
“(...) sobre o que acontece na política como acontece atualmente, o que afeta (...) não 
há o uso da vírgula antes de “como”; segundo a gramática sugerida no Edital (Cegalla 
2008:  428):  “Emprega-se  a  vírgula  para  separar  orações  intercaladas  e  outras  de 
caráter explicativo”, portanto, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 A palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.



A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-
cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 83 (oitenta e três) para 91 (noventa e um) 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, 12 julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1058/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ISAAC DIMAS DE SOUZA 
BARRETO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título,  não  há  erro  de  pontuação.  Portanto  a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem que o 
candidato  apresenta  é  pertinente,  embora  caracterizada  por  alto  grau  de  previsibilidade  e 
circularidade. O texto é simplista e mal articulado. O desenvolvimento não contemplou nem a 
ideia veiculada no título (vilã), nem a apresentada na introdução;

                             1.2.2.2 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto  
apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
limitada;

                             1.2.2.3 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação é 
deficiente  e  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo. A conclusão, desarticulada do restante do texto, é um bom exemplo disso;

                              1.2.2.4 no quesito Propriedade vocabular: O candidato demonstra ter 
pouco  domínio  da  modalidade  culta  da  língua.  Seu vocabulário  é  muito  limitado.  Em alguns 
momentos,  há presença de elementos da oralidade,  inadequados  ao gênero,  como o que se 
observa na linha15: “... isso acaba, querendo ou não, influenciando...”,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 67 
(sessenta e sete) para 68 (sessenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1059/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  LILIAN 
BERNARDINO DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 19, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois a letra “c” não foi grafada na palavra 
“excelente” (CEGALLA: 52). Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não 
procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                       O texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, repetição de palavras, apre-
sentam problemas de articulação de conteúdo, há níveis razoáveis da divisão dos pará-
grafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da 
média para o desenvolvimento do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12  de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1060/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  SABRINA 
FERNANDA  TORRES  RIBEIRO  BORGES  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  1,  a  marcação  do  erro  de  morfossintaxe  foi 
assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão relacionadas entre si, como 
partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou as unidades sintáticas da 
oração”.  Cada  termo da  oração  desempenha uma função  sintática.  (CEGALLA:  321). 
Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2 na linha 2, a marcação do erro de ortografia foi assinalada 

corretamente,  pois  o  “til”  sobrepõe-se  às  letras  “a”  e  “o”  para  indicar  vogal  nasal 
(CEGALLA: 80). Na linha 3 não foi retirado nenhum ponto do candidato e  nas linhas 7 e 
21 também não foram retirados pontos de ortografia como alega o candidato. Desta 
forma, há erro de ortografia na linha 02. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.



A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                       O texto da candidata não se apresenta, contudo, bem estrutu-
rado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfo-
que para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples, informações 
de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1061/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM LEANDRA VARGAS 
DE MIRANDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 8, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois a vírgula está interrompendo a ideia 
central da oração e o aposto não pode ser formado por adjetivos. (CEGALLA: 365). Desta 
forma, há erro de pontuação. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                       O texto da candidata não se apresenta, contudo, bem estrutura-
do e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o enfoque 
para desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples, informações de 
senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média.

              Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspec-
tos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1062/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM ANDRÉ DUARTE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha  6, há erro de ortografia. O candidato escreveu 
“programaçõs",  em  vez  de  “programações”.  A  correção  é  procedente. Portanto,  a 
alegação não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema: O texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem originalidade de enfoque. Além disso, é confuso e mal articulado;
 

             1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Há falhas 
quanto ao cumprimento do pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–,  uma vez a tese,  confusa e mal  concebida,  é  defendida por  meio de argumentos 
inconsistentes,  evidenciando  o  pouco  conhecimento  do  candidato  acerca  do  assunto 
abordado;

                         1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  O 
texto  apresenta  pouca  progressão,  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
limitada.

                                     1.2.2.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
parece  aleatória.  A  argumentação  que  se  desenvolve  ao  longo  dos  dois  parágrafos 
centrais e insuficiente. O parágrafo destinado à conclusão não contém um fecho para o 
texto, mas, basicamente, reapresenta o tema;



                 1.2.2.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  vocabulário 
apresentado pelo candidato é limitado. Percebe-se certa dificuldade quanto ao emprego 
da modalidade culta da língua. Um bom exemplo é o emprego descontextualizado e 
inadequado do verbo “fomentar”, na linha 7.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1063/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM FÁBIO TEIXEIRA 
EVANGELISTA  interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com sua  nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 no quesito Pertinência ao tema:  A abordagem que o 
candidato apresenta é pertinente, embora caracterizada por alto grau de previsibilidade 
e calcada em ideias do senso comum;
 
                            1.2.1.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta alguns problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
– não se realiza de forma satisfatória. A tese não é clara e toda a argumentação que se 
faz em torno dela não é satisfatória. A informatividade é baixa;

1.2.1.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  O 
emprego de articuladores se faz de forma limitada e, às vezes, incorreta. É o que se 
observa, por exemplo, na linha 1: “Antigamente,  a formação do caráter individual  era 
formada basicamente na educação dada pelos  pais...”.  A circularidade observada no 
excerto decorre do desconhecimento dos recursos coesivos, tão necessários à fluidez do 
texto;

                          1.2.1.4  no  quesito  Organização  de  parágrafos:  Observa-se 
certa sistematicidade na paragrafação. Ainda assim, o texto apresenta falhas quanto a 
esse aspecto. Não se fazem, de forma satisfatória,  as necessárias ancoragens próprias 
do gênero argumentativo. A conclusão, por exemplo, sugere mais uma necessidade de 
encerrar o texto do que de propor uma reflexão acerca do que foi argumentado;



                       1.2.1.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  candidato 
demonstra  ter  razoável  domínio  da  modalidade  culta  da  língua.  Ainda  assim,  há 
problemas de propriedade vocabular. As inúmeras incorreções ortográficas assinaladas 
pela comissão revisora evidenciam isso,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1064/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM JUSSARA CAMPOS 
DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  04,  a  marcação  do  erro  de  ortografia  foi 
assinalada corretamente, pois o “til” sobrepõe-se às letras “a” e “o”para indicar vogal 
nasal.  (CEGALLA: 80). Desta forma, há erro de ortografia.  Portanto, a alegação não 
procede;
 
    1.2.2  na  linha  09,  a  marcação  do  erro  de  ortografia  foi 
assinalada corretamente, pois a palavra “alcoólica” no texto deve ser acentuada (míni 
Dicionário  da  Língua  Portuguesa  HOUAISS:  28)  não  há  que  se  mencionar  erro 
ortográfico  idêntico.   Desta  forma,  há  erro  de  ortografia.  Portanto,  a  alegação  não 
procede;

    1.2.3  na  linha  13,  a  marcação  do  erro  de  ortografia  foi 
assinalada  corretamente,  pois  a  palavra  “também”  no  texto  não  foi  grafada 
corretamente. ( CEGALLA: 52) .Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação 
não procede;
  
     1.2.4 na linha 16, a marcação do erro de pontuação foi correta 
“a pontuação para separar certas palavras e expressões interpositivas” (SACCONI 507 
27ª edição. Portanto, Portanto, a alegação não procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 



relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

 O texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples,  apresentam problemas de 
articulação de conteúdo, há níveis razoáveis de divisão dos parágrafos, informações de 
senso  comum  que  não  demonstram  uma  habilidade  acima  da  média  para  o 
desenvolvimento do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora  mantém  as  notas 
atribuídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob 
todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12  de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1065/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  LÍVIA  MARIA 
GIGLIO DE MELO ANDRADE  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas  09,  a  marcação  do  erro  de  pontuação  foi 
correta,  pois  de  modo  geral  usa-se  a  vírgula  para  separar  orações  adverbiais 
desenvolvidas. (CEGALLA: 429). Portanto, a alegação não procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 A palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-
tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-



vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-
cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

 O texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se que não há diversificação no uso de recursos coesivos.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém a nota atribuí-
da ao item V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1066/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM EDUARDO  JOSÉ 
CORREA RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 21, há erro de ortografia. A palavra assinalada 
na linha 2, embora possua o mesmo radical que a marcada na linha 21, é diferente 
(influência/influenciar). Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2 na linha  3, há erro de pontuação. Ao inserir a vírgula 

após a conjunção aditiva “e”, o candidato isola a expressão interpositiva “além disso” e 
cria a obrigatoriedade de colocação de outra vírgula. Os exemplos apresentados por ele 
são sintaticamente diferentes da ocorrência verificada na linha 3.  Portanto, a alegação 
não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 no quesito Pertinência ao tema: O texto é tautológico, 
circular e construído a partir de ideias do senso comum, sem originalidade de enfoque. 
Além disso, é pouco informativo;
 

              1.2.3.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Há falhas 
quanto ao cumprimento do pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–,  uma vez a tese,  confusa e mal  concebida,  é  defendida por  meio de argumentos 
inconsistentes,  evidenciando  o  pouco  conhecimento  do  candidato  acerca  do  assunto 
abordado;

                                   1.2.3.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto  
apresenta alguma progressão, mas o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada 



e, por vezes, até incorreta. A linha 7 é um bom exemplo disso. “Quando se discute que a 
televisão [?] o poder de enorme influência...”

                                    1.2.3.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação  
é deficiente. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo. 
A conclusão é tautológica e semanticamente vazia: “... fica evidente que a influência 
hoje em dia não deva influênciar nas nossas condutas... (sic)”.

                 1.2.3.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  vocabulário 
apresentado pelo candidato é limitado. Percebe-se certa dificuldade quanto ao emprego 
da  modalidade  culta  da  língua.  As  inúmeras  incorreções  de  ordem  ortográfica 
evidenciam isso.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1067/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  IVAN  JÚNIOR 
FRAGA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 o  candidato  não  anexou  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada de acordo com o item 9.2 (dos recursos) c/c o anexo “D” do edital DRH/CRS 
n.02/12, de 13Fev12, para fundamentar o pedido em relação à parte gramatical;

    
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Organização  adequada  de  parágrafos:  há 
uma boa divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade 
presente na divisão dos parágrafos da redação;

1.2.2.2  no  quesito  Propriedade  vocabular:  o  texto  apresenta 
uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Por esses motivos, a 
nota atribuída aos itens IV e V do conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto à parte gramatical,  por 
falta de amparo legal;



2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1068/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JAYSON WILLIAN 
FELÍCIO ALVES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 4 foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato grafou “formação” o “til” 
sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal (CEGALLA: 80) o til não pode ser 
grafado no meio das vogais. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não 
procede;

 
1.2.2 na linha 17, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 

erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato grafou “televisão” “til” 
sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal (CEGALLA: 80) o til não pode ser 
grafado no meio das vogais. São palavras distintas na há que se falar em “erro idêntico”. 
Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;
 

1.2.3 na linha 20, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato grafou “valorização” “til” 
sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal (CEGALLA: 80) o til não pode ser 
grafado no meio das vogais. São palavras distintas na há que se falar em “erro idêntico”. 
Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 



texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                        O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, informações de senso comum que não demonstram uma habilida-
de acima da média para o desenvolvimento do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens II, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1069/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM THIAGO DONIZETI 
DA COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 09, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o “til” sobrepõe-se às letras “a” e 
“o”para indicar vogal nasal. (CEGALLA: 80). Desta forma, há erro de ortografia;

    
1.2.2 na linha 13, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 

erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois “não se usa a vírgula em geral, antes 
da  oração  adverbial  consecutiva”  (CEGALLA  430,431).  Desta  forma,  há  erro  de 
pontuação;

     
1.2.3 na linha 19, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 

erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois “usa- se a vírgula quando o “e” dá 
início  a  outra  oração  no  período,  sendo  diferentes  os  sujeitos  (SACCONI  508  27ª 
edição)”. Desta forma, há erro de pontuação. Não há que se dizer em acentuação e a 
alegação não procede;

1.2.4 na linha 24, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois “usa- se a vírgula quando o “e” dá 
início  a  outra  oração  no  período,  sendo  diferentes  os  sujeitos  (SACCONI  508  27ª 
edição)”. Desta forma, há erro de pontuação;

            1.2.5 na linha 26, foi descontado 01(um) ponto. A marcação 
do erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois “usa-se a vírgula, quando se 
deseja pequena pausa, para em seguida dar ênfase ao termo imediatamente posposto: 
“e”. Não há que se falar em dúvidas quanto à marcação do corretor, fica claro que é 



pontuação  depois  do  “e”  (SACCONI  508  27ª  edição).  Desta  forma,  há  erro  de 
pontuação;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1070/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM HUDSON LEONARDO 
SALOMÃO CORREA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 28 foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro  de  ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  o  candidato  grafou  palavras 
rasurando o texto trazendo poluição textual. Foi retirado apenas um ponto e não dois 
pontos como alega o candidato. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação 
não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                        O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples e erros ortográficos, repeti-
ção de palavras, não há diversificação no uso de recursos coesivos, há níveis razoáveis 
de divisão dos parágrafos, informações de senso comum que não demonstram uma ha-
bilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

             Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1071/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GUSTAVO 
HENRIQUE GARCIA LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  nas  linhas 10,  14 17,  21 e 24 foi  descontado 01(um) 
ponto em cada linha referente à morfossintaxe. As marcações dos erros de morfossintaxe 
foram assinaladas corretamente, pois “Na oração as palavras estão relacionadas entre si, 
como  partes  de  um  conjunto  harmônico:  elas  formam  os  termos  ou  as  unidades 
sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função  sintática. 
(CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe nas referidas linhas. Portanto, as 
alegações não procedem;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

              O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão dos parágrafos, informações de sen-
so comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1072/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ADRIANO ALVES DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 2 foi descontado um ponto. A marcação do 
erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato grafou a palavra 
“influênciam” e na linha 8 grafou “influência” não podendo ser considerado erro 
idêntico  de  grafia.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função  sintática. 
(CEGALLA:  321).  Desta  forma,  há  erro  de  ortografia  nas  linhas  2  e  8.  Não 
acontecendo o  desconto do item 5.2.2.2.1  do edital.  Portanto,  os  pontos  não 
serão revertidos;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

        A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica o domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a ques-



tão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de 
um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

        Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do as-
sunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, in-
formações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser rele-
vantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem com-
prometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem cla-
ra e objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

  
Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são impres-

cindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, não 
há diversificação no uso de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão dos pará-
grafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da 
média para o desenvolvimento do tema.

                   Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso e em consonância com CE-
GALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II  e 
III uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12  de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1073/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RENATO CALDEIRA 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  no quesito Organização de Parágrafos – a paragrafação 
é deficiente e aleatória. Há falhas quanto ao estabelecimento das ancoragens próprias 
do gênero argumentativo. Um bom exemplo disso é o último parágrafo, que deveria 
apresentar uma conclusão para o texto, mas não o faz de forma satisfatória.  Nesse 
particular, o candidato se vale da desgastada fórmula do “cabe a cada um de nós... 
(sic)”, sem estabelecer uma relação madura e clara desse parágrafo com o restante do 
texto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1074/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  WILLIAM  VAZ 
NEVES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  no quesito pertinência ao tema – o texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa e proximidade do senso comum, sem originalidade de 
enfoque. Além disso, é pouco informativo;

1.2.2 no quesito adequação do uso dos articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada e por 
vezes,  até  incorreta.  O  emprego  recorrente  da  expressão  “formação  do  caráter 
individual”  evidencia isso,  uma vez que o candidato poderia ter  se valido de outras 
formas linguísticas para evitar a repetição;

1.2.3 no quesito organização de parágrafos - a paragrafação, 
embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as necessárias 
ancoragens  próprias  do  gênero  argumentativo.  Ademais,  os  parágrafos  centrais  não 
foram explorados de forma adequada para compor o todo argumentativo, e a conclusão, 
da forma como foi construída, mostra-se insuficiente para encerrar o texto;

1.2.4  no  quesito  propriedade  vocabular  –  o  candidato 
demonstra  ter  pouco  conhecimento  do  padrão  culto  da  língua.  Isso  fica  claro,  por 
exemplo, na linha 12, com o emprego incorreto do verbo ser (“seje”). 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1075/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM GILBERTO AMORIM 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 15, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

              O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão de parágrafos, informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1076/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM FLÁVIA MEDEIROS 
BRAGA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 07, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de ortografia foi  assinalada corretamente,  pois  a palavra “televiziva” foi  grafada 
incorretamente, não há que se falar  em perda de ponto nesta linha de pontuação e 
morfossintaxe. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a Comissão revisora indefere 
o pedido da candidata alusivo a essa linha. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2  na  linha  10,  não  foi  descontado  ponto  algum  de 

pontuação como alega a candidata. Foram descontados 01(um) ponto de ortografia e 
outro de morfossintaxe. Desta forma não há que se falar em erro de pontuação. Portanto, 
a alegação não procede;

 1.2.3  na  linha  15,  não  foi  descontado  ponto  algum  de 
pontuação  como  alega  a  candidata.  Desta  forma  não  há  que  se  falar  em  erro  de 
pontuação. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.4  na  linha  21,  não  foi  descontado  ponto  algum  de 

pontuação  como  alega  a  candidata.  Desta  forma  não  há  que  se  falar  em  erro  de 
pontuação. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.5  na  linha  25,  não  foi  descontado  ponto  algum  de 

pontuação  como  alega  a  candidata.  Desta  forma  não  há  que  se  falar  em  erro  de 
pontuação. Portanto, a alegação não procede;

1.2.6  na  linha  29,  não  foi  descontado  ponto  algum  de 
pontuação  como  alega  a  candidata.  Desta  forma  não  há  que  se  falar  em  erro  de 
pontuação. Portanto, a alegação não procede;



1.2.7 quanto ao conteúdo:

1.2.7.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                       O texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples e erros ortográficos. 

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém a nota atribuí-
da ao item V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1077/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FERNANDO JOSÉ DE 
SOUSA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  8  e  não  3,  como  alega  o  candidato,  foi 
descontado 01(um) ponto. A marcação do erro de ortografia foi assinalada corretamente, 
pois o candidato grafou a palavra no plural  “juízos” e na linha 18 grafou “juízo” “as 
palavras formam os termos ou as unidades sintáticas da oração”. Cada termo da oração 
desempenha  uma  função  sintática.  (CEGALLA:  321).  Desta  forma,  há  erro  de 
morfossintaxe.  Não acontecendo o desconto  do item 5.2.2.2.1  do edital.  Portanto,  a 
alegação não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                      O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples com um excesso de repeti-
ção de palavras, erros ortográficos, não há diversificação no uso de recursos coesivos, 
há níveis razoáveis de divisão dos parágrafos, informações de senso comum que não de-
monstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1078/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM ÊNIO SOARES LIMA 
ROTAM interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 23, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi correta, pois no texto o candidato não utilizou a vírgula depois da 
palavra  “televisão”  se  faz  necessário  para  separar  orações  intercaladas  e  outras  de 
caráter  explicativo  (CEGALLA:  428).  Desta  forma, há erro  de pontuação.  Portanto,  a 
alegação não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                      O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, informações de senso comum que não demonstram uma habilida-
de acima da média para o desenvolvimento do tema;

               Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II e III, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os as-
pectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1079/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  DIOGO  SALES 
MARANGON interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 22, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois a vírgula é de rigor uma vez que o 
candidato não está sendo breve e sim separando uma oração adverbial já desenvolvida. 
(CEGALLA: 429). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2 na linha 27, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 

erro  de pontuação foi  assinalada corretamente,  pois  é  necessária  a vírgula  antes  da 
Conjunção “não somente”. Não teria a vírgula se fosse orações coordenadas aditivas que 
aparecem correlacionadas e são enfáticas.  (CEGALLA: 374). Desta forma, há erro de 
pontuação. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 



implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                        O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis de divisão dos parágrafos, informações de sen-
so comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

              Assim, considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1080/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 –  SD PM DIEGO SULIVAN 
CORDEIRO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 8, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi correta, pois no texto a vírgula utilizada é para separar certas 
conjunções pospositivas. (CEGALLA: 429). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, 
a alegação não procede;

 
1.2.2 na linha 18, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 

erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.



A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                       O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão dos parágrafos, informações de sen-
so comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

                 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1081/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DIEGO BRUNELLI 
PEREIRA ANASTÁCIO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 26, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                       O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, não 
há diversificação no uso de recursos coesivos, há níveis razoáveis de divisão dos pará-
grafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da 
média para o desenvolvimento do tema.

               Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II e III, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os as-
pectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de 
julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1082/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM DENILDE MARTINS 
FREIRE interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 16, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

                       O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, não 
há diversificação no uso de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão dos pará-
grafos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da 
média para o desenvolvimento do tema;

              Assim após nova análise do conteúdo da Prova de Redação do 
candidato e considerando-se os aspectos citados no recurso em consonância com CE-
GALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens I, II, 
III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12  de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1083/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM DANIEL DE SOUZA E 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 16, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                        O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis de divisão dos parágrafos, informações de sen-
so comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1084/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  CRYSTIANE 
APARECIDA SILVA DO CARMO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 12, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.



Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                       O Texto da candidata embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, há 
níveis razoáveis da divisão dos parágrafos, não há diversificação no uso de recursos coe-
sivos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da mé-
dia para o desenvolvimento do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  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, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1085/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CLEBER DE LIMA 
RAMIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 11, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro  de  ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  a  grafia  correta  é  “assiste” 
(CEGALLA:  52 e 204).  Desta forma, há erro de ortografia.  Portanto,  a  alegação não 
procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                       O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, não 
há diversificação no uso de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão dos pará-
grafos informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da mé-
dia para o desenvolvimento do tema.

             Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1086/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  HUMBERTO 
MEIRELLES ARMANDO RIBEIRO  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 08, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

 
1.2.2 na linha 14, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 

erro de pontuação foi correta, pois no texto o candidato não utilizou a vírgula depois da 
palavra  “sociedade”  se  faz  necessário  para  separar  orações  intercaladas  e  outras  de 
caráter  explicativo  (CEGALLA:  428).  Desta  forma, há erro  de pontuação.  Portanto,  a 
alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.



A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                        O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão de parágrafos, informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1087/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2012 – SD PM JOÃO PAULO DE 
CAMARGO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 16, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o “til” sobrepõe-se às letras “a” e “o” 
para indicar vogal nasal (CEGALLA: 80). Desta forma, há erro de ortografia na linha 16. 
Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                        O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, erros ortográficos, há níveis 
razoáveis de divisão dos parágrafos, não há diversificação no uso de recursos coesivos, 
informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média para 
o desenvolvimento do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1088/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GIOVANNI 
CAROLINO DE LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

                                     1.2.1 na linha 8, há erro de morfossintaxe. Caso pertinente ao 
contexto, a preposição “a” deveria ter sido associada ao artigo “a” no plural, formando 
“às”, uma vez que o substantivo cena estava no plural (cenas). O candidato não faz jus 
ao que requer;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
– não se realiza de forma satisfatória. A tese, embora clara, não é bem explorada ao 
longo do texto. O nível de informatividade é baixo; o texto é marcado por alto grau de 
previsibilidade;

                          1.2.2.2  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  O 
texto apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz 
de forma limitada e, por vezes, incorreta. Isso pode ser observado, por exemplo, na 
linha 18, com o emprego inadequado do advérbio “onde”, com valor de tempo;

                 1.2.2.3  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  candidato 
demonstra ter pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito 
limitado.  Em  alguns  momentos,  percebe-se  o  emprego  equivocado  de  palavras  ou 
expressões. É o que se observa, por exemplo, na linha 21, com o emprego do adjetivo 
relevante, fora de contexto: “sentimento relevante nas pessoas em relação a Instituição 
militar”,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12  de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1089/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FERNANDO ROSA 
COELHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
– não se realiza de forma satisfatória. A tese não é clara, apresenta-se mal estruturada. 
Por conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela também o é. 
As ideias apresentadas nada mais fazem que repetir o senso comum, sem clareza ou 
sistematização. O nível de informatividade é muito baixo;

                          1.2.1.2  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  O 
texto apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz 
de forma limitada e, não raras vezes, incorreta. Isso pode ser observado, por exemplo, 
logo no início do texto (linhas 1 a 4): “A globalização e o avanço científico potencializou 
a comunicação no Brasil a partir da década de 50 com a televisão que com o avanço da 
tecnologia a  TV inseriu no âmbito familiar (sic)”. Esse período é tautológico, circular e 
truncado. O emprego de elementos coesivos é precário, conforme se vê pelo emprego 
das palavras sublinhadas;

                            1.2.1.3 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 
argumentativo. Um bom exemplo disso é o último parágrafo, que deveria apresentar 
uma conclusão para o texto, mas não o faz de forma minimamente satisfatória;



                       1.2.1.4  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  candidato 
demonstra ter pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito 
limitado.  Em  alguns  momentos,  percebe-se  o  emprego  equivocado  de  palavras  ou 
expressões. É o que se observa, por exemplo, na linha 7: “ A televisão proporciona mais 
entreterimento a Família (sic)”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12  de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1090/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  FARLEY  JOSÉ 
ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 o  candidato  não  anexou  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada de acordo com o item 9.2 (dos recursos) c/c o anexo “D” do edital DRH/CRS 
n.02/12, de 13Fev12, para fundamentar o pedido em relação à parte gramatical;

    
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: A abordagem 
apresentada no texto é pertinente, mas marcada por alto  grau de previsibilidade. O 
texto é simplista, construído com base em informações do senso comum, contrariando a 
expectativa que se cria em função do gênero;

1.2.2.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta baixo nível de informatividade. Observa-se que o 
pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão – não se realiza de forma 
satisfatória. A tese, embora clara, não é bem explorada ao longo da redação;

1.2.2.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores: 
Observa-se certo grau de progressão no texto, mas o uso de recursos coesivos se faz de 
forma limitada e, não raras vezes, incorreta. Isso pode ser observado, por exemplo, na 
linha 4, com o emprego gratuito e desnecessário da expressão “nessa premissa”, que é 
seguida por uma afirmativa que não corrobora a existência de uma premissa;

                            1.2.2.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 
argumentativo. Um bom exemplo disso é o último parágrafo, que deveria apresentar 



uma conclusão para o texto, mas não o faz. Ao invés disso, o parágrafo apresenta uma 
informação  não  mencionada  no  restante  do  texto  “devemos  dar  a  nossos  filhos 
alternativas esportivas”;

                       1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: O candidato demonstra 
ter algum domínio da modalidade culta da língua. Ainda  assim, observam-se subversões 
à norma gramatical.  Um bom exemplo é a linha 15: “...é uma geração com poucos 
limites  e  que  fantasiam  a  vida  ...”.  Aqui  há,  além  de  incorreção  de  ordem 
morfossintática, demonstração de deficiência vocabular,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso quanto à parte gramatical,  por 
falta de amparo legal;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12  de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1091/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  KLEYDSON  DE 
ALMEIDA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 2, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato grafou “população” o “til” 
sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal (CEGALLA: 80) o til não pode ser 
grafado no meio das vogais. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não 
procede;

 
1.2.2 na linha 3, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 

erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato grafou “comunicação” 
“til” sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal (CEGALLA: 80) o til não pode 
ser  grafado no meio das vogais.  São palavras  distintas  na há que se falar  em “erro 
idêntico”. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 7, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato grafou “cidadão” “til” 
sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal ( CEGALLA:80) o til não pode ser 
grafado no meio das vogais.São palavras distintas na há que se falar em “erro idêntico” 
Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 na linha 21, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro  de  ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  o  candidato  grafou  “exérce”  foi 
grafada incorretamente. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não 
procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo:



1.2.5.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                        O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, informações de senso comum que não demonstram uma habilida-
de acima da média para o desenvolvimento do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1092/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JORGE HENRIQUE 
DA CRUZ MENEZES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 20, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de ortografia foi assinalada corretamente, pois o candidato grafou “influêndas” e não 
“influências” conforme apresenta o míni Dicionário da Língua Portuguesa HOUAISS página 
416. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2 na linha 23, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 

erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois a vírgula deve ser utilizada para 
separar orações reduzidas de gerúndio, de particípio e de infinitivo. (SACCONI: 512 27ª 
edição). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 24, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro  de  morfossintaxe  foi  assinalada  corretamente,  pois  o  candidato  interrompeu  a 
estrutura do período deixando de alcançar o objetivo do discurso. (CEGALLA: 319). Desta 
forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação não procede;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 



que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                        O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão de parágrafos, informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1093/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JAILSON  JOSÉ 
RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  do  título,  o  candidato  não  usou  “a  cedilha” 
corretamente. Desta forma, há erro de ortografia. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2 nas linhas 18 e 20, foi descontado 01(um) ponto em cada 

linha. A marcação do erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração 
as palavras estão relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas 
formam  os  termos  ou  as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração 
desempenha  uma  função  sintática.  (CEGALLA:  321).  Desta  forma,  há  erro  de 
morfossintaxe. Portanto, a alegação não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 



questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                        O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão de parágrafos, informações de senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados no recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens II, III e IV, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1094/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEANDRO MACEDO 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 15, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro  de  pontuação  foi  assinalada  corretamente,  pois  “usa-se  a  vírgula  para  separar 
palavras  ou  orações  de  mesma  função  sintática”  (SACCONI  506  27ª  edição).  Desta 
forma, há erro de pontuação. Portanto, a alegação não procede;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                        O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, não há diversificação no uso 
de recursos coesivos, há níveis razoáveis de divisão dos parágrafos, informações de sen-
so comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1095/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2012  –  SD  PM  LEMCKE 
DOMINGUES FERREIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 2, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

 
1.2.2 na linha 8, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 

erro de morfossintaxe foi assinalada corretamente, pois “Na oração as palavras estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou 
as  unidades  sintáticas  da  oração”.  Cada  termo  da  oração  desempenha  uma  função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, a alegação 
não procede;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.



A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

                       O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, não 
há diversificação no uso de recursos coesivos, há níveis razoáveis da divisão de parágra-
fos, informações de senso comum que não demonstram uma habilidade acima da média 
para o desenvolvimento do tema.

                 Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), esta Comissão Revisora mantém as notas atri-
buídas aos itens I, II, III, IV e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1096/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM FRANCISCO CARLOS 
BARROSO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.220 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  quanto aos pedidos referentes à parte gramatical,  não 
serão conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o 
Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a 
bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores- 
apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos; 

1.2.2.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade,

2 RESOLVE:

2.1  não  conhecer  do  recurso  quanto  ao  pedido  referente  à 
parte gramatical, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1097/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM RAMON RODRIGUES 
ALVES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha  9, há erro quanto ao emprego da crase. À luz da 
teoria  gramatical,  não  se  usa  crase  diante  de  pronomes  pessoais.  A  alegação  não 
procede;

    1.2.2 na linha 10, há erro quanto ao emprego da crase. À luz 
da teoria gramatical, não se usa crase diante palavras de gênero masculino. A alegação 
não procede;

     1.2.3 na linha 12, há erro quanto ao emprego da crase. À luz 
da  teoria  gramatical,  não  se  usa  crase  diante  de  palavras  de  gênero  masculino.  A 
alegação não procede. Ao contrário do que alega o candidato, não houve penalização por 
erros  ortográficos  idênticos,  uma  vez  que  o  problema  observado  é  de  ordem 
morfossintática;
    

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  O  texto 
caracteriza-se  por  ingenuidade  argumentativa  e  proximidade  do  senso  comum,  sem 
originalidade de enfoque. Além disso, é pouco informativo;

1.2.4.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade:  O texto evidencia algum esforço do candidato pela criticidade, mas o 
tema  é  abordado  de  forma superficial.  Observam-se  falhas  quanto  ao  cumprimento 
pacto argumentativo clássico  – tese+argumentos+conclusão –,  uma vez que a tese, 
embora clara, não é defendida satisfatoriamente ao longo do texto;



1.2.4.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada e por 
vezes, até incorreta. É o que se observa, por exemplo, nas linhas 9, 10 e 12, onde a 
crase foi empregada de forma equivocada;

 1.2.4.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação, 
embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as necessárias 
ancoragens  próprias  do  gênero  argumentativo.  Ademais,  os  parágrafos  centrais  não 
foram explorados de forma adequada, para compor o todo argumentativo;

1.2.4.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  candidato 
demonstra ter um conhecimento razoável do padrão culto da língua, embora isso não lhe 
confira a necessária precisão, no uso da modalidade padrão, para expressar-se com a 
propriedade requerida pelo gênero.  Um bom exemplo é a linha 13, onde se lê: “Isso faz 
o povo envolver-se de tal maneira a esse mundo...”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de  julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1098/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM DÉBORAH VANESSA 
FERNANDES COSTA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 8, foi descontado 01(um) ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi assinalada incorretamente, pois a conjunção deve aparecer entre 
vírgulas.  (  SACCONI  509  27ª  edição).  Desta  forma,  não  há  erro  de  pontuação.  A 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;
 
    1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra  texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro  do  tema,  observa-se  também um  vocabulário  simples,  informações  de  senso 
comum que não demonstram uma habilidade acima da média para o desenvolvimento 
do tema.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância  com  CEGALLA  (2008:637),  esta  Comissão  Revisora  mantém  as  notas 
atribuídas aos itens II, e V, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 88 (oitenta e oito) para 89 (oitenta e nove) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1099/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GUILHERME 
HENRIQUE BARBOSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 7 e 10, as alegações do candidato procedem, 
portanto, as alegações procedem, devendo ser revertidos dois pontos;

1.2.2  na  linha  15,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
devendo ser revertido um ponto;

1.2.3  na linha 21,  o  adjunto  adverbial,  quando breve,  pode 
dispensar  a  vírgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato. portanto, as alegações procedem, devendo ser revertidos dois pontos;

1.2.4  na  linha  25,  o  período  escrito  pelo  candidato  “Essa 
atuação  maximiza  a  prevenção  e  preservação  das  crianças  e  ao  meio  ambiente  e 
garante  a  sociedade  futuros  cidadãos  de  bem”,  nota-se,  pelo  desenvolvimento  das 
ideias, que “futuros cidadão de bem” deveria estar em destaque, desta forma, a vírgula 
deve  ser  usada  para  separar  termos  que  desejamos  realçar  (Cegalla  2008:  429), 
portanto, a alegação não procede;

1.2.5  na  linha  29,  no  parágrafo  escrito  pelo  candidato 
“Portanto, a PMMG com a devida utilização da influência que a mídia exerce as opiniões 
populares e a atuação efetiva na principal idade de formação do caráter, possibilita a 
todos  um ambiente  seguro  e  tranquilo  e  garante  a  paz  social  do  Estado  Mineiro”, 
constata-se que a conjunção sindética aditiva “e” liga dois sujeitos diferentes e seus 
respectivos verbos; a vírgula é usada quando o e liga orações de sujeitos diferentes, e 



se pode subentender uma pausa na leitura  (SACCONI Luiz Antônio. Nossa gramática 
contemporânea: teoria e prática), portanto, a alegação não procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1  no  quesito  Propriedade  vocabular:  verifica-se  que  o 
candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no 
uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

1.2.6.2 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso, 
em  consonância  com  os  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas ao item V do conteúdo, uma vez que se 
trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 73 (setenta e três) para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1100/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  CB  PM  JOSÉ  CARLOS 
MARQUES JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 3, não há erro de morfossintaxe.  Portanto,  a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.2 na linha 10, não há erro de morfossintaxe. O candidato 
faz jus ao que requer. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.3  na  linha  12,  não  há  erro  de  morfossintaxe.  Não  há 
necessidade de crase. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.4 na linha 13, a vírgula é necessária para isolar o adjunto 
adverbial  deslocado,  quando  ele  quebra  uma  sequência  sintática  e,  portanto,  pode 
comprometer a produção do sentido. Portanto, a alegação não procede;

1.2.5 na linha 15, a vírgula poderia ser dispensada. Entretanto, 
o candidato a torna obrigatória, ao colocar a vírgula após o adjunto adverbial deslocado. 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1 no quesito Pertinência ao tema: A abordagem que o 
candidato apresenta é pertinente, embora caracterizada por alto grau de previsibilidade 
e circularidade. O texto é simplista e mal articulado; 

1.2.6.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 



interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–  não  se  realiza  de  forma  satisfatória.  A  tese  é  clara  e  bem  definida,  mas  a 
argumentação que a ela se segue é inconsistente;

1.2.6.3  no  quesito  Adequação  do  uso  de  articuladores:  O 
emprego de articuladores se faz de forma limitada e, às vezes, incorreta. É o que se 
observa, por exemplo, na linha 13, com o emprego inadequado do advérbio onde, com 
valor de pronome relativo;

1.2.6.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 
argumentativo.  A  conclusão,  por  exemplo,  é  desarticulada  da  inconsistente 
argumentação construída ao longo do texto;

1.2.6.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  candidato 
demonstra ter pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito 
limitado e isso é evidenciado pelas escolhas lexicais feitas por ele,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 74 (setenta e quatro) para 77 (setenta e 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1101/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MARCILON 
HENRIQUE DE LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na  linha  7,  o  problema  observado  diz  respeito  ao 
emprego de conjunções; não se trata de incorreção de ordem ortográfica. Portanto, a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

    1.2.2  na  linha  10,  há  problema  de  regência  do  verbo 
possibilitar (possibilita à população= possibilitar-lhe). Portanto, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  13,  não  há  erro  de  ortografia.  O  candidato 
isolou, com parênteses, a palavra escrita de forma incorreta e, portanto, a alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.4  na  linha  14,  não  há  erro  de  ortografia.  O  candidato 
isolou, com parênteses, a palavra escrita de forma incorreta e,  portanto, a alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.5 na linha  17, há erro de morfossintaxe. À luz da teoria 
gramatical, corroborada pela bibliografia juntada pelo candidato, a concordância correta 
seria: “Eles são quem divulga”, ou na ordem direta, “quem divulga são eles”. Portanto, a 
alegação não procede;

1.2.6  na  linha  17,  não  há  erro  de  ortografia.  Portanto,  a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.7 quanto ao conteúdo:



1.2.7.1 no quesito Pertinência ao tema: O texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem originalidade de enfoque. Além disso, é pouco informativo e recheado de clichês;

1.2.7.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto evidencia algum esforço do candidato pela criticidade. Ainda 
assim,  há  falhas  quanto  ao  cumprimento  do  pacto  argumentativo  clássico  – 
tese+argumentos+conclusão –, uma vez a tese, embora clara, é defendida por meio de 
argumentos  demasiadamente  simples,  e  até  inconsistentes,  evidenciando  o  pouco 
conhecimento do candidato acerca do assunto abordado;

1.2.7.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: O texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada e, 
por vezes, incorreta, como ocorre na linha 18: “Não sendo muita das vezes a verdade 
absoluta, e sim com o intuito de influenciar...”.

1.2.7.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação, 
embora com algum nível de sistematização, é deficiente. Não se fazem as necessárias 
ancoragens próprias do gênero argumentativo. A conclusão é uma espécie paráfrase do 
restante do texto, evidenciando-lhe o caráter circular;

1.2.7.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  vocabulário 
apresentado pelo candidato é limitado. Percebe-se certa dificuldade quanto ao emprego 
da modalidade culta da língua. Um bom exemplo é a linha 10: “...  esta condição a 
possibilita de se informar ...”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 73 (setenta e três) para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1102/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  BRUNO  CÉSAR 
GROSSI DE MORAES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 2 e 3, as vírgulas não são obrigatórias, mas 
podem ser usadas para isolar o adjunto adverbial breve. Portanto, a alegação procede, 
devendo ser revertidos dois ponto;

    1.2.2  na  linha  6,  há  erro  de  ortografia,  uma  vez  que  o 
candidato empregou o acento agudo em vez do til. Portanto, a alegação não procede;

     1.2.3  na  linha  10,  há  erros  de  ortografia,  uma  vez  que  o 
candidato empregou o acento agudo em vez do til. Como se trata de palavras diferentes, 
o desconto de pontos está correto. Portanto, a alegação não procede;
    

1.2.4 na linha 17, as vírgulas não são obrigatórias, mas podem 
ser usadas nesse caso. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.5  na  linha  19,  há  erro  de  ortografia,  uma  vez  que  o 
candidato empregou o acento agudo em vez do til. Como se trata de palavras diferentes, 
o desconto de pontos está correto. Portanto, a alegação não procede;

    1.2.6 na linha 21, há erro ortográfico, uma vez que o candidato 
empregou o acento agudo em vez do til. Portanto, a alegação não procede;
 

1.2.7  na  linha   21,  não  há  erro  de  pontuação.  Portanto,  a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.8 quanto ao conteúdo:



1.2.8.1  no quesito  Pertinência  ao  tema proposto:  O texto  é 
tautológico, circular e construído a partir de ideias do senso comum, sem originalidade 
de enfoque. Além disso, é pouco informativo;

1.2.8.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto evidencia pouco esforço do candidato pela criticidade. Há falhas 
quanto ao cumprimento do pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–, uma vez a tese, embora clara, é defendida por meio de argumentos demasiadamente 
simples, e até inconsistentes, evidenciando o pouco conhecimento do candidato acerca 
do assunto abordado;

1.2.8.3 no quesito Adequação do uso dos articuladores: O texto 
apresenta alguma progressão, mas o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada. 
Um bom exemplo é o que se observa na linha 12: “Outro aspecto a ser apresentado é a 
facilidade com a qual a televisão tem manipular...”;

 1.2.8.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero argumentativo. 
A conclusão é uma espécie de repetição do tema;

1.2.8.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  vocabulário 
apresentado pelo candidato é limitado. Percebe-se certa dificuldade quanto ao emprego 
da  modalidade  culta  da  língua.  As  inúmeras  incorreções  de  ordem  ortográfica 
evidenciam isso,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 74 (setenta e quatro) para 78 (setenta e oito) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1103/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ ARLINDO DA 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 2, não há erro de morfossintaxe. O emprego de 
crase seria indevido. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

    1.2.2  na  linha  4,  a  vírgula  não  é  obrigatória.  Portanto,  a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;

     1.2.3 na linha 5, as vírgulas não são obrigatórias.  Portanto, a 
alegação procede, devendo ser revertidos dois pontos;

1.2.4  na  linha  8,  a  vírgula  é  obrigatória,  uma  vez  que  o 
candidato inseriu no texto a expressão interpositiva “principalmente a internet” que, por 
força de prescrição gramatical, deve ser isolada por vírgulas . Portanto, a alegação não 
procede;
    1.2.5 na linha 11, há problema de falta de paralelismo sintático 
(“Mas cabe ao receptor saber distinguir [...] e para que não tome opiniões erradas”). 
Portanto, a alegação não procede;

1.2.6 na linha 14, as vírgulas são necessárias, uma vez que o 
adjunto adverbial não é de pequena extensão. Portanto, a alegação não procede;

    1.2.7  na  linha  15,  a  vírgula  não  é  obrigatória.  Portanto,  a 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto;
 



1.2.8 na linha 19, há erro de morfossintaxe. Sem o pronome 
oblíquo “a”, o verbo incentivar (transitivo direto) fica sem complemento.  Portanto, a 
alegação não procede;

1.2.9  na linha 24,  o  ponto  final  sinaliza  o  encerramento  do 
período. No caso em questão, a oração “e que é uma grande auxiliar...” dá continuidade 
à ideia iniciada no período anterior “pode-se concluir que”,, com a intercalação de uma 
oração adversativa. Portanto, o ponto final  é inadequado e a alegação não procede;

1.2.10 na linha 25, a vírgula deve ser empregada para isolar a 
oração reduzida de gerúndio.  Portanto, a alegação não procede;

1.2.11 quanto ao conteúdo:

1.2.11.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema  proposto:  A 
abordagem apresentada no texto é tangencial.  O texto é simplista e mal articulado, 
construído com base em informações sobre o óbvio. É o que se observa, por exemplo, 
nas linhas 7 a 10: “Não só a televisão, mas também os jornais, rádios e principalmente 
a internet tem papel fundamental na divulgação de notícias”. Esse tipo de afirmativa 
ocorre ao longo de todo o texto;

1.2.11.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: O texto apresenta sérios problemas de informatividade e organização 
interna. Observa-se que o pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão 
–  não  se  realiza  de  forma  satisfatória.  A  tese  é  confusa,  mal  estruturada.  Por 
conseguinte, toda a precária argumentação que se faz em torno dela também o é. As 
ideias  apresentadas  nada  mais  fazem que  repetir  o  senso  comum,  sem clareza  ou 
sistematização. A impressão que se tem é que o candidato não sabe o que dizer acerca 
do assunto. O nível de informatividade é muito baixo;

1.2.11.3  no  quesito  Adequação  do  uso  dos  articuladores:  O 
texto apresenta pouca (quase nenhuma) progressão, e o uso de recursos coesivos se faz 
de forma limitada e, não raras vezes, incorreta. Isso pode ser observado, por exemplo, 
na linha 9, com o emprego gratuito e desnecessário da conjunção adversativa “mas”, 
uma vez que não houve contraposição de ideias em relação ao que foi enunciado no 
período imediatamente anterior;

 1.2.11.4 no quesito Organização de parágrafos: A paragrafação 
é deficiente e aleatória. Não se fazem as necessárias ancoragens próprias do gênero 
argumentativo. Um bom exemplo disso é o último parágrafo, que deveria apresentar 
uma conclusão para o texto, mas não o faz;

1.2.11.5  no  quesito  Propriedade  vocabular:  O  candidato 
demonstra ter pouco domínio da modalidade culta da língua. Seu vocabulário é muito 
limitado.  Em  alguns  momentos,  percebe-se  o  emprego  equivocado  de  palavras  ou 
expressões. É o que se observa, por exemplo, na linha 15 (“...ampla necessidade de 
denunciar  através  do  número  181...”),  em  que  a  expressão  sublinhada  é 
semanticamente vazia,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 63 (sessenta e três) para 68 (sessenta e oito) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1104/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM GIOVANI GONÇALVES 
SANTOS   interpôs recurso administrativo  por não concordar  com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.221 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  o  pedido  não  está  em consonância  com o  item 9  (Dos 
Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n. 02/12, de 13Fev12, em relação a dois dos 
três aspectos gramaticais reclamados nas linhas 4 e um aspecto gramatical na linha 24, pois 
não há bibliografia pesquisada anexada para justificar esses pedidos;

1.2.2  ainda  na linha  4,  as  alegações  do  candidato  foram 
justificadas em relação à grafia da palavra “notícia”, portanto será revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  a  palavra  texto provém do latim  textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 



informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O texto do candidato apresenta ideias que se limitam ao senso-
comum, com um alto grau de previsibilidade sendo que o ponto de vista não está definido, 
há emprego inadequado de articuladores e pontuação, parágrafos com excesso de ideias que 
também não se relacionam entre si, muitos erros gramaticais, falhas na progressão e os 
argumentos  são  insuficientes,  pois  o  desenvolvimento  do  tema evidencia  ingenuidade  e 
proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma 
habilidade  acima da média,  enfim,  o  texto  se  apresenta  muito  obscuro  e  a  coesão e  a 
coerência estão bastante prejudicadas.

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I ao V do 
Conteúdo  serão  mantidas,  uma vez  que  se  trata  de  uma  avaliação  justa  sob  todos  os 
aspectos, indeferindo o pedido do candidato.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
76 (setenta e seis)  para 77 (setenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1105/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  JEAN  MARCELO 
GONÇALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 2 e 22, o mesmo erro foi penalizado duas vezes 
(grafia incorreta do verbo influenciar). Portanto, será revertido um ponto;

1.2.2  na  linha  17,  o  substantivo  “influência”  foi  grafado 
incorretamente, razão pela qual foi descontado um ponto do candidato. Diversamente do que 
alega, o erro ortográfico não é idêntico. Embora as palavras possuam o mesmo radical, uma 
é verbo e a outra é substantivo. Assim, o candidato não faz jus ao que requer;

1.2.3 nas linhas 13 e 16, não há erro de ortografia em relação à 
preposição “por”. Portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.4 nas linhas 13 e 14, não há erro de ortografia nas palavras 
“proteger” e “desprotegidos”. Portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.5 nas linhas 16 e 17, não há erro ortográfico quanto à grafia 
das palavras “formada” e “formação”. Portanto, serão revertidos dois pontos;

1.2.6  na  linha  4,  a  palavra  “manipulação”  foi  grafada 
corretamente. Portanto, será revertido um ponto;

1.2.7 na linha  4, a palavra “visando” foi  grafada corretamente. 
Portanto, será revertido um ponto;

1.2.8 na linha 6, a palavra “opinião” está grafada incorretamente 
(“opnião”). Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.9  na  linha  16,  a palavra  “preocupante”  foi  grafada 
incorretamente (“preucupante”). Portanto, o ponto não será revertido;



1.2.10 nas linhas 7, 12, 22, 17, o candidato compõe seu texto, 
integralmente, com letra de forma (caixa alta). Assim, não se observa, particularmente em 
relação  às  linhas  mencionadas  (emprego  da  letra  “F”  em caixa  alta),  nenhum  erro  de 
ortografia. Portanto, serão revertidos quatro pontos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
45 (quarenta e cinco) para 58 (cinquenta e oito) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1106/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM WALLACE PEREIRA 
NETO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 13,  não há erro de pontuação.  O ponto será 
revertido;

1.2.2 na linha 23,  não há erro de pontuação.  O ponto será 
revertido;

1.2.3 observa-se que o candidato grafa com letra maiúscula 
toda  palavra  iniciada  com  “s”.  Houve  o  desconto  de  18  pontos  em  função  desse 
problema. Entretanto, por se tratar de erro ortográfico de idêntica natureza, somente 
deve haver perda de um ponto. Portanto, serão revertidos dezessete pontos;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

1.2.4.1  no  quesito  propriedade  vocabular  –  o  candidato 
demonstra  não  ter  domínio  do  padrão  culto  da  língua.  Isso  fica  claro  diante  dos 
inúmeros problemas  relacionados ao  emprego de  palavras,  observáveis  ao  longo do 
texto. Como exemplo, podem-se citar as linhas 15 a 18: “O poder de convencimento é 
tamanho que gera impactos até mesmo na política,  onde as propagandas eleitorais, 
possuindo  determinação  para  funcionamento,  faz  deste  direito  um  estímulo 
dissimulado...”.

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 49 (quarenta e nove) para 68 (sessenta e oito) 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, 12 julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1107/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM CARLOS HENRIQUE DA 
SILVA MOREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  o  candidato  se  perdeu  quanto  aos  pedidos,  não 
apresentando folha de rosto e deixando de especificar ao certo as linhas em que deseja 
revisão. De fato, há inconsistência no pedido do candidato. Neste sentido, foram revisados 
apenas os trechos comentados;
        

1.2.2 na linha 02 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
pontuação  foi  assinalada  corretamente,  pois  “usa-se  a  vírgula  para  separar  certas 
expressões explicativas” (CEGALLA 428). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.3 nas linhas 10 e 11 foi descontado um ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois “usa-se a vírgula para separar certas 
expressões explicativas” (CEGALLA 428). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, o 
ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 12 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
pontuação  foi  assinalada  corretamente,  pois  “usa-  se  usa  a  vírgula  para  separar  certas 
palavras e expressões interpositivas” (SACCONI 507 27ª edição). Desta forma, há erro de 
pontuação. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  a  palavra  texto  provém do  latim textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 



maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas.
 

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo:  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade.

O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estruturado 
e  coeso  em  relação  ao  tema  proposto,  apresenta  sérios  problemas  de  articulação  de 
conteúdo  em todos  os  níveis  na  amarração dos  argumentos  à  tese  central,  excesso  de 
desvios  que  prejudicam  o  enfoque  para  desenvolvimento,  observam-se  também  um 
vocabulário simples, E uma grande dificuldade quanto ao emprego da pontuação adequada, 
há  níveis  razoáveis  da  divisão  dos  parágrafos,  informações  de  senso  comum  que  não 
demonstram uma habilidade acima da média.

         Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III e IV do conteúdo 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1108/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCOS VINICIUS 
FERNANDES OLIVERIA  interpôs recurso administrativo  por  não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1   na linha 10 foi descontado um ponto. A marcação do 
erro de pontuação foi assinalada corretamente, pois “usa- se a vírgula em geral, para 
separar  orações adverbiais  desenvolvidas”  (CEGALLA 429).  Desta  forma,  há erro  de 
pontuação. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 11 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de pontuação foi assinalada corretamente, pois “usa-se a vírgula para separar certas 
palavras e expressões interpositivas” (SACCONI 507 27ª edição). Desta forma, há erro 
de pontuação. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 15 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de pontuação foi assinalada corretamente, pois “usa-se a vírgula em geral, para separar 
orações adverbiais  desenvolvidas” (CEGALLA 429). E para separar adjunto adverbial, 
quando a ele se quer dar ênfase (SACCONI 507 27ª edição). Desta forma, há erro de 
pontuação. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 21 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de  morfossintaxe  foi  assinalada  corretamente,  pois  “Na  oração  as  palavras  estão 
relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos 
ou as unidades sintáticas da oração”. Cada termo da oração desempenha uma função 
sintática. (CEGALLA: 321). Desta forma, há erro de morfossintaxe. Portanto, o ponto 
não será revertido.

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1109/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  –  SD  PM OTÁVIO 
RODRIGUES DA SILVA RUAS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao pedido referente à parte gramatical, não será 
conhecido por não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato não anexou a bibliografia 
pesquisada;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dadas, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e em 
consonância  com os aspectos  supracitados e de acordo com Cegalla  (2008:637),  as 
notas atribuídas aos itens do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  não  conhecer  do  recurso  quanto  ao  pedido  referente  à 
parte gramatical, por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

     Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                        (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1110 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM JOSÉ AMARAL DA 
SILVA JÚNIOR  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 15 há erro de ortografia. A palavra “formação” 
está  grafada  incorretamente  (“formacão").  Entretanto,  o  mesmo  erro  já  havia  sido 
assinalado no título do texto. Portanto, será revertido um ponto;

1.2.2  na  linha 22  não  há erro  de  ortografia,  portanto,  será 
revertido um ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 no quesito Pertinência ao tema: o texto caracteriza-se 
por ingenuidade argumentativa, circularidade discursiva e proximidade do senso comum, 
sem a necessária maturidade de enfoque. Além disso, é pouco informativo e altamente 
previsível, o que lhe compromete a qualidade;

1.2.3.2 no quesito Adequação do uso dos articuladores: o texto 
apresenta pouca progressão, e o uso de recursos coesivos se faz de forma limitada;

1.2.3.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade. 

1.2.3.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), 
as notas atribuídas aos itens de Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 77 (setenta e sete) para 79 (setenta e nove) 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, 12 julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1111 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012 – SD PM ROGÉRIO DINIZ 
ABREU  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas  linhas 4 e 22, o adjunto adverbial, quando breve, 
pode dispensar a virgula (Cegalla 2008: 429), desta forma, não é considerado erro de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, serão revertidos três pontos;

1.2.2  na  linha  12,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.3 na linha 16, os descontos dos pontos estão relacionados 
aos erros de pontuação e morfossintaxe, porém a marcação ocorreu somente na coluna 
de morfossintaxe; o candidato colocou uma vírgula antes da palavra “por”, quando esta 
não  deveria  vir  precedida  por  vírgula,  porém  a  marcação  do  corretor  foi  em 
morfossintaxe, mas tal fato não traz uma somatória de pontos erroneamente; quanto ao 
erro de morfossintaxe,  a regência do verbo “assistir”  não está  correta,  portanto,  os 
pontos não serão revertidos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 49 (quarenta e nove) para 53 (cinquenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1112 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM WAGNER RONEY 
ALVES ROSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.222 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas do título, 6, 23 e 24, o candidato escreveu as 
palavras  informação, televisão, tão, formação e não,  todas escritas com o acento til 
sobre  a  última  letra;  as  palavras  são  distintas  entre  si,  desta  forma,  não  constitui 
mesmo erro, portanto, os pontos não serão revertidos;   

1.2.2  na  linha  18,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 65 (sessenta e cinco)  para 66 (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, 12 de julho de 2012.

                                        (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1113/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.223 o candidato ao CFS/2012 - SD PM WILLIAN DE 
SOUZA RODRIGUES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o pedido não está em consonância com o item 9.5.2 c/c o item 9.10 (Dos Recursos) 
do Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois o candidato se identificou na folha de 
rosto  do  recurso  e  ainda  não  há  fundamentação  lógica  e  consistente  no  pedido 
apresentado. 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1114 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM DANIEL RODRIGUES 
VIEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.224 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  02,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
conforme bibliografia pesquisada e anexada, portanto, será revertido um ponto; 

 
1.2.2 quanto ao conteúdo

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 



comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

 O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, excesso de desvios que prejudicam o 
enfoque para desenvolvimento, o texto apresenta problemas sérios de articulação de 
conteúdo em todos os níveis de amarração dos argumentos à tese central, a divisão dos 
parágrafos  não  apresenta  totalmente  equilíbrio  entre  concisão  e  complexidade, 
observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum que não 
demonstram uma habilidade acima da média.

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 64 (sessenta e quatro) para 65 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

                                        (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1115 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 - SD PM DEIVISON LUIZ DA 
SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.225 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 18, as alegações do candidato não procedem, 
pois  o  termo  “de  um modo  geral”  quebra  a  sequência  sintática  do  período,  daí  a 
necessidade de separá-lo entre vírgulas, conforme cita SACCONI: 388, portanto, o ponto 
não será revertido;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 



informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observa-se também um vocabulário simples, apresentam problemas de 
articulação  de  conteúdo,  informações  de  senso  comum  que  não  demonstram  uma 
habilidade acima da média para o desenvolvimento do tema.

 Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens do 
Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

                                        (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1116/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM FABIANO COUTINHO 
PEREIRA  interpôs  recurso administrativo  por não concordar  com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do título, as alegações do candidato procedem em 
relação ao emprego de ponto final no final da frase e não procede em relação à utilização de 
letra inicial maiúscula na palavra “poder”, pois, se assim fosse, a palavra “influência” deveria 
também ser escrita com letra inicial maiúscula, pois o candidato apresentou o termo “poder 
de influência”, por isso a palavra “poder” deve ser entendida como um substantivo comum, 
em sentido geral, portanto, escrita com letra inicial minúscula. Assim, o pedido alusivo a esta 
linha será deferido parcialmente, sendo revertido um ponto;

1.2.2 nas linhas 1 e 2,  o candidato, em seu desenvolvimento de 
ideias,  escreveu o período “A televisão é um importante meio de comunicação que tem 
como missão principal manter o cidadão informado (...)”, nota-se que a oração “que tem 
como missão principal” classifica-se como Oração Subordinada Adjetiva Restritiva, portanto 
não cabe o emprego de vírgula para separar essa oração (CEGALLA, 2008, p. 428), portanto, 
serão revertidos dois pontos;

1.2.3 nas linhas  4, 7 e 11, o adjunto adverbial,  quando breve, 
pode  dispensar  a  vírgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação  o  não  uso  da  vírgula  para  o  adjunto  adverbial  breve  escrito  pelo  candidato, 
portanto, reverte quatro pontos;

1.2.4  na  linha  15,   o  candidato,  em  seu  desenvolvimento  de 
ideias, colocou um ponto final  após a palavra “indivíduo”,  na seguinte oração: “ (...)  na 
formação  da  consciência  e  critica,  caráter  do  individuo.  Devendo  transmitir  de  forma 
correta(...)”, percebe-se que o desenvolvimento não finaliza na palavra “individuo”, o verbo 
“devendo” mostra a necessidade de continuidade, desta forma, o emprego do ponto final na 
linha torna-se incorreto, portanto, a alegação não procede;



 1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1  a  palavra  texto  provém do  latim textum,  que  significa 
“tecido, entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades 
e  partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de  relações  que 
garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se elementos centrais 
como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de 
maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando 
uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis que surgem gradativamente por 
meio de um movimento que combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e implica o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica 
até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais 
preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto  abordado  e  uma  tomada  de  posição  crítica  diante  do  assunto  exigindo  dados, 
informações, ideias e, também, opiniões. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem 
comprometimento algum da progressão e articulações textuais. Observa-se a capacidade de 
quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e 
objetiva, vocabulário adequado e diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância  com  os  aspectos  supracitados  e  de  acordo  com  Cegalla  (2008:637),  esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens de Conteúdo, uma vez que se trata 
de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
66 (sessenta e seis) para 73 (setenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1117/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2012  -  SD  PM  GIORDANE 
APARECIDO DE SOUZA E SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.226 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 06 e 07, as alegações do candidato procedem, 
conforme  a  bibliografia  pesquisada  e  anexada  (CEGALLA:  429),  portanto,  serão 
revertidos dois pontos;

 
1.2.2 quanto ao conteúdo

1.2.2.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não-contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma seqüência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude lingüística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 



relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturado e coeso em relação ao tema proposto, erros ortográficos, excesso de desvios 
que prejudicam o enfoque para desenvolvimento, há níveis  razoáveis de divisão dos 
parágrafos, observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum 
que não demonstram uma habilidade acima da média.

Assim, considerando-se os aspectos citados no recurso e os 
supracitados, e de acordo com Cegalla (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, III e 
IV do Conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos 
os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 61 (sessenta e um)  para 63 (sessenta três) 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1118/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EDSON  DOS SANTOS 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha título, não há erro ortográfico. Portanto, a alegação 
procede, devendo ser revertido um ponto à nota;

1.2.2 nas linhas 2, 17 e 21, a grafia das palavras assinaladas como 
erros ortográficos está ilegível, não sendo possível compreender qual palavra está escrita devido 
à grafia confusa do candidato. Portanto, as alegações não procedem;

          1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 
a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;



Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento claro 
do tema, observa-se também um vocabulário simples e repetição de palavras, erros ortográficos, 
não há diversificação no uso de recursos coesivos, há níveis razoáveis de divisão dos parágrafos, 
informações  de senso  comum que  não demonstram uma habilidade  acima da média  para  o 
desenvolvimento do tema;

Assim, considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com os aspectos supracitados e de acordo com CEGALLA (2008:637), esta Comissão 
Revisora mantém as notas atribuídas  aos itens do conteúdo,  uma vez que se trata de uma 
avaliação justa sob todos os aspectos, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 85 
(oitenta e cinco)  para 86 (oitenta 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1119/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  RICARDO  LUÍS 
RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequência de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas;

Além  disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 



linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade;

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade;

O Texto do candidato embora demonstre um desenvolvimento 
claro do tema, observam-se também um vocabulário rico e um bom domínio da língua, 
não apresentam problemas de articulação de conteúdo. 

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), a nota atribuída ao item III será mantida, uma 
vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao conteúdo, posto que estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1120/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  THIAGO  BARBOSA 
GUIMARÃES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  nota  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 3, não há erro de pontuação, pois se trata de orações 
coordenadas  alternativas,  só  cabendo  a  vírgula  entre  as  duas  orações,  conforme  redigiu  o 
candidato (CEGALLA. P.374), portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 na linha 7 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
morfossintaxe foi assinalada incorretamente, pois o corretor deveria ter marcado ortografia. Não 
prejudicando em absolutamente nada o candidato.  Desta forma, há erro de ortografia e não 
morfossintaxe. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 13 o ponto descontado contraria o edital em seu item 
5.2.2.2.1 “erro idêntico”. Portanto, o ponto será revertido;

1.2.4 na linha 18 foi descontado um ponto. A marcação do erro de 
ortografia foi assinalada corretamente, pois o “til” sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar 
vogal nasal. (CEGALLA: 80) o candidato grafou a palavra com o til no meio das letras. Desta 
forma, há erro de ortografia. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

1.2.5.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa “tecido, 
entrelaçamento”, portanto, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades e partes a 
fim de se formar um todo inter-relacionado, pois é a rede de relações que garantem a coesão de 
um  texto,  que  pode  ser  avaliado  considerando-se  elementos  centrais  como  a  repetição, 
progressão, a não contradição e a relação. Um texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as 
partes que o formam surgem uma após a outra, apresentando uma sequência de dados não 
contraditórios  e  relacionáveis  que  surgem gradativamente  por  meio  de  um  movimento  que 
combina repetição e progressão;

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem para 
expor  ideias,  desenvolver  raciocínios,  encadear  argumentos,  atingir  conclusões  e  implica  o 
domínio das formas de funcionamento próprias da língua escrita, desde a questão ortográfica até 



a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso de um vocabulário mais preciso e 
de construções sintáticas organizadas;

Além disso, o texto dissertativo demanda conhecimento do assunto 
abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo dados, informações, ideias 
e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele,  divididas  com  equilíbrio,  sem  comprometimento  algum  da 
progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a  capacidade  de  quem escreve  em organizar 
ideias, presença de conteúdo para discussão, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e 
diversificado, senso crítico e criatividade;

Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis 
para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

 O Texto do candidato não se apresenta, contudo, bem estruturado e 
coeso  em  relação  ao  tema  proposto,  excesso  de  desvios  que  prejudicam  o  enfoque  para 
desenvolvimento, observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum 
que não demonstram uma habilidade acima da média.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  e  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V do conteúdo 
serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 58 
(cinquenta e oito) para 60 (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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1121/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM PAULO JÚNIO RAMALHO 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 nas linhas 3 e 11, a marcação do erro de ortografia foi incorreta 
na linha 11, pois o erro é idêntico ao da linha 3. Portanto, a alegação procede, devendo ser 
revertido um ponto ao candidato;

              1.2.2 nas linhas 8 e 9, a marcação do erro de ortografia foi incorreta 
na  linha  9,  pois   estão  sendo  descontados  02(dois)  pontos  da  mesma  palavra  grafada 
incorretamente. Portanto, a alegação procede, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

               1.2.3  nas  linhas  10  e  14,  há  erros  ortográficos  nas  palavras 
“veículado”  “veículadas”,  contudo,  as  palavras  são  cognatas  e  os  erros  foram cometidos  no 
radical  das  palavras,  tratando-se  erros  ortográficos  idênticos.  Portanto,  a  alegação  procede, 
devendo ser revertido um ponto ao candidato;

              1.2.4  nas  linhas  13 e  22,  a  marcação  dos  erros  de  ortografia  foi 
correta, na linha 13 a palavra grafada incorretamente foi “influenciada”, e na linha 22 a palavra 
grafada incorretamente foi “tendenciosa”, são palavras distintas. Desta forma não há que se falar 
em “erro idêntico”. Portanto, as alegações não procedem, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 80 
(oitenta) para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1122/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM LEIVISON GERALDO 
MARTINS DO NASCIMENTO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1  na linha  16,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, será revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

1.2.2.1  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade  o  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata  obviedades,  pois  as 
ideias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de ideias no interior do texto;

1.2.2.2 no quesito Adequação do uso de articuladores - o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos;

1.2.2.3 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso, 
em consonância com os aspectos supracitados e de acordo com Cegalla (2008:637), as 
notas atribuídas aos itens II e III do conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de 
uma avaliação justa sob todos os aspectos.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 80 (oitenta)  para 81 (oitenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1123/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  FLÁVIO  VITOR 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 01 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de pontuação foi  correta, pois a vírgula é necessária para explicar a importância da 
televisão, (CEGALLA: 365). Desta forma, há erro de pontuação. Portanto, o ponto não 
será revertido;

     1.2.2 na linha 2 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de pontuação foi correta, pois no texto a vírgula utilizada completa a frase da linha 1 
criando o aposto. (CEGALLA: 365). Desta forma, há erro de pontuação.  Portanto,  o 
ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 8 foi descontado um ponto. A marcação do erro 
de pontuação foi correta, pois para separar orações adverbiais e substantivas quando 
antepostas à principal ( SACCONI: 511, 27ª edição). Desta forma, há erro de pontuação. 
Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4  na  linha  15  foi  descontado  um ponto  do  candidato  e 
nenhum erro foi marcado. Desta forma, não há erro de pontuação. Portanto, o ponto 
será revertido;

1.2.5 na linha 16, há dois erros ortográficos: palavras “bem 
estar” escrita sem hífen e palavra “utilização” com a notação léxica (sinal que indica a 
nasalização  da  vogal  “a”  colocada  de  forma  incorreta),  portanto,  o  ponto  não  será 
revertido; 

1.2.6  ainda  na  linha  16,  quanto  à  marcação,  também está 



correta.  A  marcação  do  erro  de  ortografia  foi  assinalada  corretamente,  pois  o  “til” 
sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal. (CEGALLA: 80). Desta forma, há 
erro  de  ortografia.  Portanto,  o  ponto  alusivo  à  ortografia  não  será  revertido.  Será 
revertido um ponto referente a marcação errada na referida linha;

   
1.2.7  na  linha  20,  as  alegações  do  candidato  procedem, 

portanto, o ponto será revertido;

1.2.8 quanto ao conteúdo:

         1.2.8.1 a palavra texto provém do latim textum, que significa 
“tecido,  entrelaçamento”,  portanto,  o  texto  resulta  da  ação  de  tecer,  de  entrelaçar 
unidades  e partes  a  fim de se  formar  um todo inter-relacionado,  pois  é  a  rede  de 
relações que garantem a coesão de um texto, que pode ser avaliado considerando-se 
elementos centrais como a repetição, progressão, a não contradição e a relação. Um 
texto se desenvolve de maneira linear, ou seja, as partes que o formam surgem uma 
após a outra, apresentando uma sequencia de dados não contraditórios e relacionáveis 
que  surgem gradativamente  por  meio  de  um movimento  que  combina  repetição  e 
progressão.

A atitude linguística da dissertação permite usar a linguagem 
para expor ideias, desenvolver raciocínios, encadear argumentos, atingir conclusões e 
implica  o  domínio das  formas de funcionamento próprias  da língua escrita,  desde a 
questão ortográfica até a necessidade de suprir recursos expressivos da fala com o uso 
de um vocabulário mais preciso e de construções sintáticas organizadas.

Além disso,  o  texto  dissertativo  demanda  conhecimento  do 
assunto abordado e uma tomada de posição crítica diante do assunto exigindo: dados, 
informações,  ideias  e,  também,  opiniões.  Todas  as  ideias  apresentadas  devem  ser 
relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele, divididas com equilíbrio, sem 
comprometimento  algum  da  progressão  e  articulações  textuais.  Observa-se  a 
capacidade de quem escreve em organizar ideias, presença de conteúdo para discussão, 
linguagem  clara  e  objetiva,  vocabulário  adequado  e  diversificado,  senso  crítico  e 
criatividade. 

Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis  para  conferir  ao  texto  o  esperado  nível  de  qualidade  e  de 
sustentabilidade.

        
O  Texto  do  candidato  não  se  apresenta,  contudo,  bem 

estruturado e coeso em relação ao tema proposto, erros ortográficos, excesso de desvios 
que  prejudicam  o  enfoque  para  desenvolvimento,  noiveis  razoáveis  de  divisão  dos 
parágrafos,  erros  de  pontuação  que atrapalham o desenvolvimento  e  entendimento, 
observam-se também um vocabulário simples, informações de senso comum que não 
demonstram uma habilidade acima da média.

              Assim,  considerando-se  os  aspectos  citados  no  recurso  em 
consonância com CEGALLA (2008:637), as notas atribuídas aos itens I, II, III, IV e V do 
conteúdo serão mantidas, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 61 (sessenta e um)  para 64 (sessenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1124/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, 
de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula 
o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  MARCO  AURÉLIO 
ANTUNES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha do Título há erro de pontuação. Não se justificam as 
aspas  em todo o título,  uma vez que essa pontuação  se presta a  realçar  determinados 
elementos do texto. O título, por já estar em posição de destaque, não carece de realce. 
Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha  1, não há erro de pontuação.  Portanto, o ponto 
será revertido;

1.2.3  na  linha  4  há  erro  de  ortografia.  O  emprego  de  inicial 
maiúscula não se justifica nesse contexto.  Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 6, o candidato deixou de colocar vírgula antes da 
expressão  “sendo  eles”,  segundo  a  gramática  sugerida  no  Edital  (Cegalla  2008:428) 
“Emprega-se  vírgula  para  separar  certas  expressões  explicativas  ou  retificativas,  desta 
forma,  o  ponto  não  será  revertido  neste  aspecto;  ainda  na  linha  6,  as  aspas  não  são 
necessárias, mas seu emprego não está errado. O ponto será revertido;

1.2.5 na linha 12, o emprego de aspas na expressão de retificação 
“digo” não é cabível. Não há realce a ser realizado. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1  no  quesito  Pertinência  ao  tema:  o  texto  em  análise 
caracteriza-se por uma abordagem tangencial do tema. O autor se vale de ideias do senso 
comum para construir sua argumentação. O resultado é um texto com pouca qualidade e 
pouco convincente, uma vez que não se observa a defesa adequada de um ponto de vista – 
essência do texto tipologicamente argumentativo;



1.2.6.2  no  quesito  Argumentação  coerente  das  ideias  e 
informatividade: o texto evidencia esforço mínimo do candidato pela criticidade. Há falhas 
quanto ao cumprimento pacto argumentativo clássico – tese+argumentos+conclusão –, uma 
vez que não se observa uma tese, a defesa dessa tese, por meio de argumentos robustos, 
nem uma conclusão compatível com o todo. O nível de informatividade é baixo;

1.2.6.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: a simples 
justaposição de frases não é o suficiente para se conseguir um texto bem articulado. Um 
rigoroso entrelaçamento de ideias é fundamental para que o leitor não se perca e consiga 
interpretar o texto adequadamente. Ao escrever, é imprescindível captar as ideias e ordená-
las com uma determinada hierarquia, de modo que as principais sejam enfatizadas. Para que 
as ligações se realizem de forma adequada, os recursos sintáticos e o domínio vocabular, 
aliados à pontuação, tornam-se primordiais. O texto do candidato apresenta deficiências de 
articulação que comprometem a unidade semântica; 

1.2.6.4  no  quesito  Organização  de  parágrafos:  a paragrafação 
parece  aleatória.  Não  se  fazem  as  necessárias  ancoragens  próprias  do  gênero 
argumentativo;

1.2.6.5 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra 
ter  um  conhecimento  limitado  da  língua  padrão  escrita.  Inúmeros  trechos  do  texto 
evidenciam essa deficiência. A título de exemplo, nas linhas 11 e 12: “Outro ponto relevante 
sobre a influência da televisão se diz respeito ao indivíduo”. Além de semanticamente vazio, 
o trecho evidencia problema de adequação vocabular. Por esses motivos, a nota atribuída 
aos quesitos I a V será mantida.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
63 (sessenta e três) para 65 (sessenta e 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1125 /12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  GUSTAVO  JOSÉ 
MACIEL REDOAN interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 na linha 11, não há concordância verbal entre o sujeito e 
seus complementos, visto que o sujeito não é composto e os verbos estão no plural na 
oração escrita pelo candidato na linha: “Uma outra justificativa que mostra a influência 
da televisão na formação do caráter individual do adolescente são as quantidades de 
propagandas que (...)” (Cegalla 2008: 450), portanto, a alegação não procede;

1.2.2  na linha 12,  o  adjunto  adverbial,  quando breve,  pode 
dispensar  a  vírgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é  considerado  erro  de 
pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial breve escrito nas linhas pelo 
candidato, portanto, reverte um ponto à nota final;

1.2.3 na linha 16, no desenvolvimento das ideias na oração 
escrita pelo candidato “(...) chega ao absurdo de fazer depósito bancário na conta de 
alguma igreja evangélica que garantem que Deus dará o dobro.”, percebe-se que não 
ocorre  uma  restrição  quanto  ao  “que”  colocado  após  a  palavra  “evangélica”,   mas 
exprime uma consequência, um efeito  ou resultado, desta forma, o “que” deveria vir 
precedido  de  vírgula,  porém  na  gramática  sugerida  no  Edital  (Cegalla  2008:  400) 
verifica-se que há exemplos em que a vírgula não foi usada, portanto, será revertido um 
ponto;

1.2.4  na  linha  20;  as  alegações  do  candidato  procedem, 
portanto, reverte um ponto à nota final;

1.2.5 na linha 21, as alegações do candidato procedem, visto 
que a oração subordinada adverbial final não exige o uso da vírgula (Cegalla 2008: 401), 



ainda, a conjunção “e” pode ser precedida de vírgula caso se queira dar ênfase a uma 
afirmação ou introduzir uma pausa na frase, porém não é o caso no desenvolvimento de 
ideias,  portanto,  reverte dois pontos à nota final;

1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1 no quesito  Pertinência  ao tema proposto  constata-se 
que  o    desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar  uma  originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;
 

1.2.6.2 no quesito Adequação do uso de articuladores nota-se 
que o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos;

1.2.6.3   no  quesito  Organização  adequada  dos  parágrafos 
verifica-se que o candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe 
confira  precisão  no  uso  da  língua  padrão  para  expressar-se  com  propriedade  e 
originalidade;
 

1.2.6.4 assim, considerando-se os aspectos citados no recurso 
e  em consonância  com os  supracitados  e  de  acordo  com Cegalla  (2008:637),  esta 
Comissão Revisora mantém as notas atribuídas aos itens II, III e V do conteúdo, uma 
vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os aspectos,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 69 (sessenta e nove) para 74 (setenta e quatro) 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1126/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2012 – SD PM ALEXANDRE JÚNIO 
DE OLIVEIRA MACHADO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que:

1.2.1 nas linhas 2 e 14, foram assinalados erros ortográficos 
para as palavras “tendênciosos” e “tendêncioso”, respectivamente, tratando-se de erro 
ortográfico idêntico, pois são palavras cognatas e o erro ocorreu no radical das palavras. 
Portanto, as alegações procedem, devendo ser revertido um ponto ao candidato,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 94 (noventa e quatro) para 95 (noventa e 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, 12 de julho de 2012.

           (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1127/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2012  –  SD  PM  EMERSON  VINÍCIUS 
FERNANDES MOREIRA  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 na linha 09, a grafia da palavra “exibidas” não está legível no 
texto do candidato ocorrendo erro ortográfico, portanto, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 19, as alegações do candidato procedem, considerando 
que a palavra escrita pelo candidato na linha 19 como “influênciar” é cognata da palavra escrita 
na linha 2 como “influênciam”, tratando-se de erro ortográfico idêntico. Portanto, será revertido 
um ponto;

1.2.3  na  linha  20,  há  erro  morfossintático  quanto  ao  verbo 
“conseguirião” e não se trata de erro ortográfico idêntico em relação à linha 16, onde o candidato 
empregou  o  verbo  “estudarião”,  também  de  forma  incorreta,  portanto,  o  ponto  não  será 
revertido.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 82 
(oitenta e dois) para 83 (oitenta e três) 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, 12 de julho de 2012.

          (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1131/12-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado 
pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao  Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 
(CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2012 -  SD PM WAGNER FERREIRA DA 
NÓBREGA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 quanto aos pedidos referentes às linhas 3, 17 e 21, não serão 
conhecidos por não estarem em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do 
Edital DRH/CRS n° 02/12, de 13Fev12, pois não anexou a bibliografia pesquisada;

1.2.2 quanto ao pedido referente à linha 2, não será conhecido por 
não estar em consonância com o item 9 (Dos Recursos) c/c o Anexo “D” do Edital DRH/CRS n° 
02/12, de 13Fev12, pois não apresentou fundamentação com argumentação lógica e consistente;

1.2.3 na linha título, as alegações do candidato procedem, razão pela 
qual será revertido um ponto;

1.2.4 na linha 16, não há erro ortográfico, portanto será revertido 
um ponto.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso quanto aos pedidos referentes às linhas 
2, 3, 17 e 21 por falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso quanto à linha do título e linha 16, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 69 
(sessenta e nove)  para 71 (setenta e um) 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, 12 de julho de 2012.

                                         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
                                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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