
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 480/09-DRH/CRS
               O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição prevista nos incisos I e II (número 34) do artigo 10, 
incisos III a V do artigo 26  R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/77, nos termos 
da Resolução 3.882, de 11/09/2006, alterada pela Resolução nº 3883, de 18/09/2006 e o Edital 
nº 07, de 25/09/2006, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 
1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2007, publicado no “Minas Gerais” nº 
180, de 26/09/2006 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/07 – 26º BPM/57ª CIA - MG-15.395.862 
SÉRGIO  JÚNIO  RODRIGUES  MAGALHÃES interpôs  recurso  administrativo  solicitando  a 
revisão  de  sua  situação,  visto  que,  figurou  como  excedente,  questionando  quanto  a 
possibilidade de incorporação para o ano de 2009;

1.2  após  análise  do  recurso,  restou  verificado  que  o  recorrente 
deixou de continuar no certame, haja vista ter sido considerado excedente para a convocação 
da 4ª fase (exames psicológicos), por não alcançar a média necessária para o pleito, de acordo 
com o item 4.13 do referido edital;

1.3  conforme  ato  de  convocação  para  a  4ª  fase  do  referido 
concurso, publicado em 23/05/2007, o requerente alcançou a média de 214,24 (duzentos e 
quartoze vírgula vinte e quatro) pontos, sendo que o último candidato convocado obteve média 
218,00 (duzentos e dezoito) pontos;

1.4 o candidato não se encontra excedente no concurso, visto que 
não participou de todas as fases do certame e, ainda que o fosse, não há previsão editalícia de 
convocação de candidatos excedentes, em concursos posteriores.

2 RESOLVE:

2.1 deixar de conhecer o recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,   15   de setembro de 2009.

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