
 
Nossa profissão, sua vida. 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 83/2016-DRH/CRS 

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, considerando 
a Resolução nº 4.441, de 25/11/2015, tendo em vista o edital nº 04/2016, de 
22/02/2016, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 
primeiros Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2016, e 
 

1. CONSIDERANDO QUE: 
 
 1.1 o candidato ao EAP/2016, nº 107.177-8, 1º TEN PM EDNILSON 
EMERIQUE CALDEIRA, da 12ª Cia PM Ind. Mat, interpôs recurso 
administrativo por não concordar com o somatório da nota da prova de 
conhecimentos e com a nota do resultado final do EAP/2016; 
 
 1.2 houve erro na origem da questão nº 29, a qual foi anulada, e os 
pontos foram computados a todos os candidatos;  
  
 1.3 após os recursos administrativos contra o gabarito oficial, observou-
se que na questão nº 06 havia uma incorreção no enunciado que inviabilizou a 
existência de resposta correta, tendo sido anulada, conforme Despacho 
Administrativo nº 080/2016, de 01/08/2016, sendo computado mais 2,5 (dois 
vírgula cinco) pontos à todos os candidatos, conforme previsto no subitem 4.3 
do edital regulador do certame; 

 
1.4 após verificação da folha de respostas do candidato, a nota 

atribuída está correta, conforme exposto: 
 

Quantidade de acertos 
com a anulação da 

questão nº 29 

Nota 
obtida 

Quantidade de acertos 
após a anulação da 

questão nº 06 

Nota 
Final 

Observações 

31 77,50 32 80 
O candidato ganhou 2,5 pontos pela 

questão que foi anulada após os recursos 
administrativos 

 
1.5 quanto ao pedido de cópia da folha de respostas, o candidato 

poderá comparecer ao Centro de Recrutamento e Seleção para a retirada. 
  
 2 RESOLVE: 
 
 2.1 indeferir o pedido, devendo ser mantida a nota lançada no resultado 
oficial. 
 

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

Belo Horizonte-MG, 12 de agosto de 2016. 
 

 
(a) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


