
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1023/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG- 10.244.966 ADELMO 
TIMOTEO 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  avaliação  do  conteúdo  da  redação  exige  a  observação  dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito.  Com 
relação  ao  mencionado  pelo  pedido  do  item V  relativo  à  nota  e  a  quantidade  de  erros 
ortográficos  e  desvios  vocabulares,  o  pedido  esta  em dissonância  com o  apresentado  na 
redação, portanto não há que se falar em alteração.

2 RESOLVE:

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, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1024/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.344.416 
ADRIANA  COSTA  SOUSA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na 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, nos quesitos I, III e IV, a comissão 
revisora, após criteriosa análise, verificou que, quanto a forma, o pedido interposto não está 
em consonância com o item 8.3. e 8.5.2 c/c o item 8.11 do edital DRH/CRS n° 08/2009, de 
29 de maio de 2009 – CTSP/2010- RMBH, pois a candidata não apresentou fundamentação 
com argumentação lógica e consistente, mantendo a nota atribuída nestes quesitos;

.
1.2.2 na linha 5, há desconto de 1 ponto por erro de ortografia da 

palavra  “era”,  tratando-se  de  equívoco  durante  a  correção  da  prova,  e  sendo  assim,  a 
comissão revisora defere o pedido da candidata, acrescentando-lhe 1 ponto;

1.2.3 nas linhas 10 e 11, foram descontados 2 pontos por erro de 
pontuação em razão do não uso da vírgula no adjunto adverbial “até mesmo”, tratando-se de 
equívoco durante a correção da prova, e sendo assim, a comissão revisora defere o pedido do 
candidato, acrescentando-lhe 2 pontos.

1.2.4  na  linha  22,  foram  descontados  2  pontos  por  erro  de 
pontuação  em razão do não uso da vírgula no adjunto adverbial “como um todo”, tratando-se 
de equívoco durante a correção da prova, e sendo assim, a comissão revisora defere o pedido 
da candidata, acrescentando-lhe 2 pontos.

1.2.5 nas linhas 6, 10, 11 e 13, foram descontados 2 pontos por 
erro de ortografia idêntico, portanto na linha 6 não existe  palavra policial militar e não foi 
descontado ponto algum. Na linha 10 erro foi assinalado corretamente. Já nas linhas 11 e 13, 
ocorreu desconto de erro idêntico, portanto a comissão revisora defere parcialmente o pedido 
da candidata,  acrescentando-lhe 1 ponto, consoante o item 5.2.2.2.1 do edital DRH/CRS n° 
08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010- RMBH,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  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 58 (cinquenta e oito) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1025/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.253.408 
ADRIANO MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório dos 
pontos que lhe foi atribuído na prova 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  tema,  houve  quatro  penalizações  no  quesito 
ortografia  e  há  apenas  dois  erros,  a  alegação  do  candidato  procede,  devendo  ser 
acrescentados 02 pontos;

1.2.2  na  linha  do  título,  o  candidato  rasurou  a  expressão  “de 
pública”,  de forma grosseira  e não fez a correção da expressão rasurada,  a alegação do 
candidato não procede;

1.2.3 na linha 6, há desconto de um ponto por erro de ortografia 
para a grafia da expressão “para que” e a palavra “agente”, portanto os erros assinalados 
inexistem, a alegação do candidato procede, devendo ser acrescentado 1 ponto; 

1.2.4 na linha 8, há desconto de 1 ponto por erro de ortografia, 
mas  não  existe  erro  algum  nesta  linha,  a  alegação  do  candidato  procede,  devendo  ser 
acrescentado 1 ponto;

1.2.5 nas linhas 18 e 19, há desconto de 2 pontos por erro de 
pontuação  relativo  ao  adjunto  adverbial,  mas  quando  breve,  pode  dispensar  a  vírgula, 
portanto, a alegação do candidato procede, devendo ser acrescentado 1 ponto;

1.2.6 na linha 12, há desconto de 1 ponto por erro de pontuação, 
tratando-se  de  equívoco  por  parte  do  corretor  durante  a  correção  da  prova,  portanto,  a 
alegação do candidato procede, devendo ser acrescentado 1 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 



54 (cinquenta e quatro)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1026/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH-  MG-  10.552.945 
ADRIANO 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 A avaliação do conteúdo da redação exige a observação 
dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17  de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1027/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.392.050 
ALBERES PEREIRA NASCIMENTO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, houve 4 erros computados e eles são 
referentes a: um erro de pontuação (não uso das aspas) e os outros relativos também à 
transcrição das palavras ‘informação’, ‘policial militar’ todas grafadas incorretamente, portanto 
as alegações do candidato não precedem;

 1.2.2 nas linhas 3 e 21, foram apontados 2 erros de pontuação, 
em razão do não uso da vírgula após conjunção adversativa, houve equívoco por parte do 
corretor nas referidas linhas, as alegações do candidato procedem, devendo ser acrescentados 
2 pontos;

1.2.3 na linha 6, foi apontado erro de morfossintaxe pela omissão 
do pronome “se”.  A omissão do pronome ‘se’  pode ocorrer  se  houver  outra oração para 
estabelecer conexão e sentido com a que o pronome foi omitido e não é o caso da construção 
frasal do candidato, portanto a alegação do candidato não procede;

1.2.4 na linha 9, com relação ao pleito no que diz respeito a grafia 
da expressão ‘era digital’ está totalmente em desacordo com a Norma Culta da Língua, pois 
não se usa letras minúsculas para substantivos próprios, portanto a alegação do candidato 
não procede;

1.2.5 na linha 11, a grafia da expressão ‘policial militar’ está em 
desalinho com a Variedade Padrão da Língua, pois é um substantivo comum, não iniciou uma 
oração, por isso mesmo não pode ser grafada com letras maiúsculas, a alegação não procede;

1.2.7  na  linha  14,  o  apontamento  do  erro  pelo  corretor  é 
pertinente, pois a função das conjunções é ligar orações ou palavras da mesma oração e isso 
não ocorreu na linha citada, a alegação do candidato não procede;



1.2.8 na linha 21, a marcação do erro foi equivocada por parte do 
corretor,  não  se  separa  a  oração  principal  de  sua  oração  subordinada  por  vírgulas,  as 
alegações do candidato procedem, devendo ser acrescentado 1 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 
57 (cinquenta e sete)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1028/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  10051065 
ALBERTO GONÇALVES CALDEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota 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 comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, 
in verbis:  “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação 
lógica  e  consistente,  anexando  fotocópia  da  bibliografia pesquisada  e  apresentado 
conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1029/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-14.229.957 
ALEX FRANÇA ABREU 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  quanto  aos  quesitos  gramaticais,  o  candidato  deixou  de 
observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso 
deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente, 
anexando fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante no 
anexo “D”;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da redação 
exige a observação dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação 
coerente das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização 
adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1030/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  15.017.419 
ALEXANDRE RODRIGUES 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 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, 
in verbis:  “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação 
lógica  e  consistente,  anexando  fotocópia  da  bibliografia pesquisada  e  apresentado 
conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 A avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1031/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-10.679.480 
ALEXANDRE ROQUE DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com a 
nota que foi atribuída na prova 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 tema, não há que se falar em erro de correção, 
pois o tema tinha que ser transcrito com exatidão. A alegação não procede;

1.2.2 na linha 8, houve equívoco por parte do corretor ao assinalar 
e descontar 1 ponto do candidato procedendo a alegação do candidato procede, devendo ser 
revertido  1 ponto;

1.2.3 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação exigiu a observação dos seguintes itens: II- Argumentação coerente das idéias e 
informatividade. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade. As alegações do candidato 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, devendo a nota ser alterada de 57 (cinquenta 
e sete)  para 58 (cinquenta e oito) pontos;



2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1032/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.740.627 
ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final,  sua 
revisão.

1.2  A comissão de recursos, após criteriosa analise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios do conteúdo e dos aspectos gramaticais, a nota total da redação equivale a 69 pontos 
e não 49 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 49 (quarenta 
e nove)  para 69 (sessenta e nove) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1033/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH  - MG13.269.690 
ALISSON DA SILVA MIRANDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final,  revisão relativa ao conteúdo em todos os 
quesitos;

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

1.2.1 A avaliação do conteúdo da redação exige a observação 
dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1034/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  14.681.356 
ALVÁRO PATRÍCIO TORRES SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando,  ao final,  sua revisão da nota relativa ao item 
conteúdo em todos os quesitos;

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

1.2.1 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, 
in verbis:  “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação 
lógica  e  consistente,  anexando  fotocópia  da  bibliografia pesquisada  e  apresentado 
conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 A avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1   indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1035/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH-  MG-14.420.735 
AMÁGER TÓTARO 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 comissão de recursos, após criteriosa análise verificou que 
o desenvolvimento da redação não se dá apenas com uso superficial de informações do senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema, por isso a nota atribuída ao item I da avaliação 
do 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, 17 de junho de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1036/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP/2010 - RMBH – MG-14.754.272 ANA 
LUIZA  ANDRADE  E  SOUZA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final,  sua 
revisão.

1.2  A comissão de recursos, após criteriosa analise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios do conteúdo e dos aspectos gramaticais, a nota total da redação equivale a 74 pontos 
e não 54 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 54 (cinquenta 
e quatro)  para 74 (setenta e quatro) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1037/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-5.519.121 
ANDERSON ALFREDO DE MATOS SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com a nota que lhe foi atribuída na prova 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 tema, os erros computados são pertinentes, pois 
o candidato não transcreveu o tema com exatidão, conforme instrução. Quanto à marcação do 
erro de morfossintaxe, simplesmente ocorreu um equívoco por parte do corretor ao marcá-lo, 
o erro é de ortografia e não de morfossintaxe. A alegação não procede;

1.2.2 na linha  2, não procede o pedido do candidato na referida 
linha, pois a palavra “profição” não existe na linha 2;

1.2.3 na linha 5,  a marcação do erro foi equivocada, o uso do 
verbo no infinitivo está correto, sendo assim, a alegação do candidato procede, devendo ser 
acrescentado 1 ponto;

1.2.4 na linha 7, existe erro de morfossintaxe, conforme apontado 
pelo corretor, pois a oração está incompleta faltando “ o adjetivo” preciso (da expressão “é 
preciso”), a alegação do candidato não procede;

1.2.5 na  linha 8, houve equívoco por parte do corretor ao marcar 
erro de morfossintaxe, pois a construção gramatical do candidato está correta, a alegação do 
candidato procede, devendo ser acrescentado 1 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 56 (cinquenta 
e seis)  para 58 (cinquenta e oito) pontos;



2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1038/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  16061341  ANDERSON 
SILVA 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  avaliação  do  conteúdo  da  redação  exige  a  observação  dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002).  Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

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, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1039/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  12278167 
ANGELO GONÇALVES 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 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, 
in verbis:  “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação 
lógica  e  consistente,  anexando  fotocópia  da  bibliografia pesquisada  e  apresentado 
conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 A avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1040/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 1175792209 BENENILTON 
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  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  analise,  verificou  que, 
quanto a forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 c/c o item 8.11 
do edital DRH/CRS n° 08/209, de 29 de maio de 2009CTSP/2010 – RMBH, pois o recurso não 
contem fundamentações com argumentação lógica e consistente,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1041/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-10.187.159 
BRUNO  ALVES  DA  CUNHA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema há marcação de três erros de ortografia, 
mas o corretor assinalou apenas dois que são os relativos à ausência das aspas, sendo assim, 
houve  desconto  de 1  ponto  a  mais  e  as alegações do candidato  procedem, devendo ser 
revertido um ponto;

1.2.2  quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação exigiu a observação dos seguintes itens: II- Argumentação coerente das idéias e 
informatividade  e  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores.  A  soma  desses  elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade. As alegações do candidato 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, devendo a nota ser alterada de 59 (cinquenta 
e nove)  para 60 (sessenta) pontos;



2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1042/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.209.403 
BRUNO WALLACE BRAGA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
a nota que lhe foi atribuída na 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 deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: I. Pertinência ao tema proposto, o desenvolvimento da redação não se dá 
apenas com uso superficial de informações do senso comum, sem demonstrar uma habilidade 
acima da  média  (considerando-se o  universo dos  candidatos)  para  o  desenvolvimento  do 
tema; II. 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 narração dos argumentos 
à tese central;  IV. Organização adequada de parágrafos, há níveis razoáveis de divisão de 
parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Alem 
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  é  justa  e 
proporcional, permanecendo a mesma, ou seja, o pedido foi indeferido;

1.2.3 na linha do tema, a comissão de recursos, após criteriosa 
análise, verificou que o corretor cometeu um equívoco ao descontar 4 pontos nesse quesito, 
portanto  o  pleito  será  deferido  parcialmente,  o  candidato  terá  revertido  em seu  favor  2 
pontos,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir  o pedido quanto  ao conteúdo e não conhecer  dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.



2.2  conhecer  do  recurso  quanto  ao  tema,  posto  que  estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
58 (cinquenta e oito)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1043/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-7708085  CARLOS 
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  A  avaliação  do  conteúdo  da  redação  exige  a  observação  dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002).  Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1044/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.568.294 
CARLOS  HENRIQUE  BIDOIA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na 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 deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 na linha do tema e do título, a comissão de recursos, após 
criteriosa análise, verificou que, houve equívoco por parte do corretor ao penalizar o candidato 
subtraindo-lhe 2 pontos; um na linha do tema e outro na linha do título, portanto esses dois 
pontos serão revertidos para o candidato,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso quanto ao tema e do título, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e não conhecer dos 
pedidos referentes aos demais quesitos, por falta de amparo legal;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
52 (cinquenta e dois)  para 54 (cinquenta e quatro) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1045/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-10.591.881 
CARLOS ROBERTO RAMALDES BRAZ  interpôs recurso administrativo  por  não concordar 
com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios do conteúdo e dos aspectos gramaticais, a nota total da redação equivale a 61 pontos 
e não 55 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 55 (cinquenta 
e cinco)  para 61 (sessenta e um) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1046/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-16.139.855 
CÍNTIA ESCOLÁSTICO SOUZA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 alegação da candidata  procede,  pois 
ocorreu  a  marcação  e  o  desconto  de  1  ponto  em pontuação,   mas  não  é  recorrente  e 
necessário o uso de pontuação em títulos. Devendo ser revertido um ponto à candidata;

1.2.2  na  linha  4,  os  pedidos  não  procedem,  pois  a  candidata 
grafou a palavra compreendidas de maneira incorreta (compreedidas), não há que se falar em 
erro por parte do corretor. Com relação a erro idêntico, não ocorreu, um apontamento é pelo 
erro ortográfico da palavra compreendidas e o outro é pela grafia da preposição “de “ que foi 
grafada “di”. Não existe nesse contexto erro idêntico;

1.2.3  nas linhas 6, 9 e 10, não houve erro por parte do corretor, 
todas as palavras que foram apontadas estavam ininteligíveis, 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 
56 (cinquenta e seis)  para 57 (cinquenta e sete) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1047/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG-12.473.302 CLEBER 
GERALDO BARROSO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  revisão  relativa  ao  item conteúdo,  em todos  os 
quesitos;

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

1.2.1  A  avaliação  do  conteúdo  da  redação  exige  a  observação  dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002).  Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1048/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.784.815 
CLEIDSON JOSÉ DA SILVA 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 o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 quanto ao solicitado nas linhas 9 e 12, ocorreu um equívoco 
por parte do corretor, devendo ser revertido um ponto ao candidato;

1.3 quanto ao conteúdo:

I  Pertinência ao tema proposto: O desenvolvimento da redação 
não se dá apenas com uso superficial de informações do senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema.

II  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 narração 
dos argumentos à tese central.

IV  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.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I,  II  e  IV  da 
avaliação de conteúdo é justa e proporcional, permanecendo a mesma, ou seja, o pedido foi 
indeferido.



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante à linha 8 por falta de 
amparo legal;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 52 (cinqüenta e dois) para 53 (cinqüenta e três) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1049/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  8.863.847 
CLERISTON COELHO ARÊDE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota 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 comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, 
in verbis:  “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação 
lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme 
modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 A avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir  o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1050/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e,

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.681.606 
CLEYTON OLIVEIRA 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 6, houve um equívoco por parte do corretor, pois 
houve o desconto de um ponto, não ocorreu a marcação, portanto o pleito do candidato foi 
deferido, em 1 ponto;

1.2.2 na linha 8, existe uma marcação para a palavra “serviço”, 
mas ela está grafada corretamente, portanto o candidato teve seu pleito deferido em 1 ponto;

1.2.3  na  linha  13,  o  candidato  utilizou  o  emprego  do  verbo 
construir  de forma adequada,  houve engano por parte do corretor,  portanto terá 1 ponto 
revertido em seu favor;

1.2.4 na linha 17, não existe desconto por erro idêntico no pedido 
do candidato (as palavras são profissionais e profissional), portanto não são idênticas, houve 
variação em número, pleito indeferido,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato. 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1051/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-10.677.976 
CRISTIANO DA COSTA 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  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou  que, 
quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 c/c o item 8.11 
do edital DRH/CRS n° 08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, pois o recurso 
não  apresenta  fundamentação  com argumentação  lógica  e  consistente  (o  candidato  está 
identificado),

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1052/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.768.634 
DANIEL ALKMIM interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
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 tema, este deveria ser transcrito  Ipsis litteris, 
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato  não  transcreveu  o  tema  de  forma  completa,  faltando  as  “aspas”  e  a  palavra 
“militar”, portanto, a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato nesse 
aspecto;

1.2.2  na  linha  do  título,  o  candidato  apresentou  dois  títulos  e 
ainda inseriu ponto final em final de linha, o que não é previsto na bibliografia citada no edital 
do concurso (CEGALLA, Domingos Paschoal.  Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.São 
Paulo: IBEP-Nacional, 2008.) pois títulos não apresentam o “ponto final”, assim, por analogia, 
tal marcação não recebe abrigo na Norma Culta da Língua, portanto a Comissão de Análise de 
Recursos indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.3 nas linhas 15 e 23, houve desconto de pontos por erros 
ortográficos idênticos (item 5.2.2.2.1 do Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 de maio de 2009 
– CTSP/2010-RMBH - O erro ortográfico idêntico será computado apenas uma vez), portanto a 
Comissão de Análise de Recursos defere o pedido do candidato nesse aspecto, revertendo um 
ponto à nota final da redação;

1.2.4 nas linhas 17 e 23, nessas linhas há rasuras, contrariando 
as instruções para a realização da prova de redação, item 17, portanto a Comissão de Análise 
de Recursos indefere o pedido do candidato nesses aspectos;

 1.2.5 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto  e  V-.  Propriedade 
vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma 
dissertação  exige  de  quem escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a 
reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve 
ser sempre claro, conciso e objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a 



eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias.  Todas  as  idéias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1053/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.048.767 
DANIEL FELIPE FERNANDES 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 avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes  itens:  3.Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.Organização  adequada  de 
parágrafos. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela redação, gera uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  Vale  ressaltar  que,  em 
consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um 
aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das 
concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da  sociedade  no  qual  se  insere  o  que 
pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de raciocínio leva-
nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a 
construção  adequada  de  um  texto.  Assim,  a  comissão  decide  pela  manutenção  da  nota 
atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito;

1.2.2 na linha do tema, a reprodução da transcrição não foi fiel ao 
texto original faltando as aspas, por isso o pleito foi indeferido;

1.2.3  na  linha  do  título,  o corretor  cometeu  um  engano  ao 
descontar 1 ponto no quesito pontuação no título, pois não existe a necessidade dos sinais de 
pontuação em títulos. Pedido deferido em 1 ponto;

1.2.4 na linha 5, o apontamento do corretor está certo, pois na 
oração o sujeito foi separado do seu predicado por vírgulas, erro de morfossintaxe.  Pedido 
indeferido;

1.2.5 na linha 21, houve um equívoco por parte do corretor, 
mesmo existindo uma rasura “leve”, ela não comprometeu o entendimento e a leitura do 
texto, a palavra não está ininteligível. Por isso, a comissão deferiu o pleito em 1 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 
55 (cinquenta e cinco)  para 57 (cinquenta e sete) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1054/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.149.874 
DAVIDSON HENRIQUE  FERREIRA  DE  SOUZA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com a nota que lhe foi atribuída na prova de redação, solicitando, ao final, sua 
revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que:
1.2.1 não transcreveu com exatidão o tema, conforme instrução;

1.2.2 na linha do título,  houve equívoco por parte do corretor, 
pois não há obrigatoriedade em colocar sinais de pontuação em títulos;

1.2.3 nas linhas 1 e 6, a  marcação e desconto dos pontos no 
quesito pontuação não foi correto, pois em adjunto adverbial breve  não há necessidade do 
uso de vírgulas;

1.2.4 na linha 17, a construção frasal e gramatical do candidato 
está em dissonância com a norma culta, pois a construção correta é “diante da nossa” e não 
diante a nossa”;

1.2.5 nas linhas 18 e 22, não houve erro na correção da referida 
linha, pois o papel principal das conjunções é ligar orações ou termos e não iniciar parágrafos;

1.2.6 na linha 24, não houve equívoco na correção, pois não se 
separa o sujeito do predicado por vírgulas;

1.2.7 na linha 3, houve erro em ortografia, a palavra assinalada 
está grafada de forma incorreta “adqúrido” e não adquirido, não há que se falar em erro por 
parte do corretor,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 54 (cinquenta e quatro) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 



efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

       (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1055/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  15.443.422 
DELITON LOPES FRANCO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 conforme o item 8.5 do edital que regula o certame, in verbis:

“8.5  Em  caso  de  recurso  contra  prova  de  redação  o  
candidato  deverá,  pessoalmente  ou  através  de 
procurador,  devidamente  constituído,  com  firma 
reconhecida  e  apresentando  cópia  da  identidade  do 
procurador e do candidato, solicitar cópia autenticada da 
sua  prova de  redação,  no  prazo  máximo  de  dois  dias  
úteis a contar da data de divulgação das notas da prova 
de redação, no CRS, sito à rua dos Pampas, 701 – bairro  
Prado, Belo Horizonte/MG, sendo que o prazo previsto no 
item 8.1, para apresentação das razões recursais, será 
contado a partir da data em que for disponibilizada, pelo  
CRS, a cópia da redação”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1056/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  12.488.665 
DENER ANDERSON  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 da Prova de Redação observou-se que 
nos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização  adequada  de 
parágrafos  e  V-.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses  elementos,  analisados  pelo 
responsável pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1057/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  16.096.473 
DENIT CAMPOS 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 a forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 c/c o item 
8.11 do edital DRH/CRS n° 08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, pois o 
recurso não apresenta 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, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1058/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  10.938.400 
DIÊGO ALVES 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  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 A avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002).  Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, quanto ao quesito conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e desconhecer o 
restante, por falta de amparo legal;

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1059/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.925.569, 
DIEGO CHAVES CARVALHO, interpôs recurso administrativo por não concordar com a nota 
atribuída na prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que:
1.2.1 o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do 

edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 na linha do tema, não transcreveu com exatidão o tema, 
conforme instrução;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens:1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses  elementos,  analisados  pelo 
responsável pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito;

1.2.4 com relação ao pleiteado na linha 10 e na linha 20, ocorreu 
penalidade em dobro para o mesmo erro, por isso o candidato terá 1 ponto “devolvido” a sua 
nota geral,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 52 (cinquenta e dois) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1060/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e,

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.646.758 
DIEGO HENRIQUE FARIA 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 tema não houve equivoco por parte do corretor, 
pois o candidato tinha que transcrever com exatidão o tema proposto, pedido indeferido;

1.2.2 na linha 2 não existe a palavra referida na citada linha , 
portanto o pedido não procede. Na linha 6 houve equívoco por parte do corretor,  pois a 
palavra “através” está grafada corretamente,  sendo assim ,  a comissão revisora defere o 
pedido do candidato acrescentando-lhe 1 ponto;

1.2.3  na  linha  11  está  assinalado  um erro  em pontuação  e  o 
apontamento do erro está correto, pois na oração o candidato separou a oração principal da 
oração subordinada substantiva subjetiva, portanto o pedido não procede;

1.2.4 na linha do título o candidato grafou a palavra “cultura” no 
meio  da  frase  com  letra  maiúscula,  no  entanto  o  desconto  do  ponto  é  correto,  pedido 
indeferido,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1061/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  16.767.617 
DIEGO ORNELAS DE FARIAS  interpôs recurso administrativo  por não concordar 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 da  Prova de Redação observou-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 na uso de recursos coesivos. Há níveis razoáveis de 
divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade o 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, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1062/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  14.793.148 
DIEGO PHILIPPE 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 da Prova de Redação observou-se que 
a  redação  exige  a  observação  dos  seguintes  itens:  1.  Pertinência  ao  tema proposto;  2. 
Argumentação coerente das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 
4.  Organização  adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao 
texto  apresentado  pelo  candidato.  Vale  ressaltar  que,  em  consonância  com  a  teoria  do 
eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois 
o texto deve ser construído a partir  das idéias de seu tempo e das concepções, crenças, 
valores  e  acontecimentos  da  sociedade  no  qual  se  insere  o  que  pressupõe  condições 
favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002).

Tal  linha  de  raciocínio  leva-nos  a  inferir  que  a  simples 
justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a construção adequada de um 
texto. Assim, a comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item 
conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito.

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1063/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e,

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.485.729 
DIOGO MOL DE OLIVEIRA 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  a  avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto.  O  ato  de  redigir  uma 
dissertação  exige  de  quem escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a 
reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve 
ser sempre claro, conciso e objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias.  Todas  as  idéias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2 na linha do tema, o corretor não apontou (marcou) nenhum 
erro e descontou 1 ponto do candidato e na linha 12 houve equívoco por parte o corretor em 
subtrair 1 ponto em pontuação, pois o adjunto adverbial breve é opcional o uso da vírgula e, 
sendo  assim,  a  Comissão  Revisora  defere  os  pedidos,  neste  tópico,  do  candidato, 
acrescentando-lhe 2 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 
58 (cinquenta e oito)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1064/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  13.780.778 
EDSON MAIA 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  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, quanto ao quesito conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e desconhecer o 
restante, por falta de amparo legal;

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1065/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e,
 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-14.995.468 
EDUARDO GOMES 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  a  avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses  elementos,  analisados  pelo 
responsável pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo 
candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito;

1.2.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que os pleitos relativos à linha do tema são pertinentes, pois houve 2 erros registrados e 4 
pontos descontados e também em relação ao ponto final ele não existe no texto original na 
linha do tema, portanto será reconsiderado os 3 pontos da solicitação 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 
50 (cinquenta)  para 53 (cinquenta e três) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.



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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1066/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH - 15.801.368 EDUARDO 
JÚNIOR RODRIGUES 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,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1067/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e,
 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.130.620 
EDUARDO NUNES MATTOSINHOS, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova 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 tema a correção está certa, pois o candidato 
transcreveu o tema colocando ponto final e ele não existe no texto original; 

1.2.2 na linha do título, a alegação procede, devendo um ponto 
ser revertido ao candidato;

1.2.3 nas linhas  4, 9, 10, 12, 13 e 14, o candidato pleiteia os 
pontos descontados, mas nas linhas 4, 9, 12 e 14 não existem as palavras mencionadas nas 
referidas linhas. Na linha 10 realmente ocorreu o desconto indevido, pois ele já havia sido 
marcado e descontado. Já na linha 13 a palavra foi simplesmente destacada, mas não houve 
desconto de ponto, as alegações procedem em parte, devendo um ponto ser revertido ao 
candidato;

1.2.4  a  avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens:  1. Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  4.  Organização  adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade 
vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, gera uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  Vale  ressaltar  que,  em 
consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um 
aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das 
concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da  sociedade  no  qual  se  insere  o  que 
pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de raciocínio leva-
nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a 
construção  adequada  de  um  texto.  Assim,  a  comissão  decide  pela  manutenção  da  nota 
atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1068/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  – MG  -  14.431.437 
EDUARDO TEODORO 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  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1069/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  11.275.454 
EMERSON DOS SANTOS TEIXEIRA 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:

1.2.1  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, quanto ao quesito conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e desconhecer o 
restante, por falta de amparo legal;

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1070/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  – MG  -  14.363.268 
EVERTON MOREIRA 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,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1071/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 2112339 EZEQUIEL 
FRANCISCO LUCAS, interpôs recurso administrativo por não concordar com a nota que lhe 
foi atribuída na prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1 o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 quanto ao conteúdo: I  Pertinência  ao tema proposto -  O 
desenvolvimento da redação não se dá apenas com uso superficial de informações do senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da media (considerando-se o universo dos 
candidatos)  para  o  desenvolvimento  do  tema.  II.  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 narração dos argumentos à tese central. IV.  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  que  houve  uma  certa  rigidez  por  parte  do  corretor  ao 
subtrair um ponto do candidato pela rasura na palavra mundo. Com certo esforço a palavra 
pode ser compreendida e lida, por essas razões o candidato terá um ponto revertido para sua 
nota,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.



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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1072/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  13.966.810 
FABIANO  LEONARDO  CANUTO  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 deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito;

1.2.3  os  pontos  descontados  na  linha  do  tema  relativos  à 
pontuação e ortografia estão justos e corretos, pois o candidato não copiou o tema com as 
aspas e as letras maiúsculas,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, quanto ao quesito conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e desconhecer o 
restante, por falta de amparo legal;

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



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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1073/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  10.757.288 
FÁBIO AUGUSTO 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  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1074/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  14.460.759 
FÁBIO HENRIQUE 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:

1.2.1  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito;

1.2.3  no pleito relativo à linha do tema o ponto descontado é 
correto e justo, pois o candidato não reproduziu o tema com exatidão (faltou as aspas). Já na 
linha 17, a palavra “atrás” foi grafada de forma errada em dois lugares (palavra atrás foi 
escrita com acento grave na 1°vogal a e com a vogal o no lugar da vogal a; ficando assim 
átros). Por isso mesmo não há o que ser alterado na nota,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, quanto ao quesito conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e desconhecer o 
restante, por falta de amparo legal;



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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1075/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG – 11.623.449 
FÁBIO JESUS SANTOS, interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório 
dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que:
1.2.1  na  linha  tema,  não  houve  equívoco  na  correção,  pois  o 

candidato não transcreveu com exatidão o tema;

1.2.2 na linha do título, o apontamento do erro está correto, pois 
não se usa letras maiúsculas no meio da frase, salvo para os substantivos próprios e outros, a 
referência da gramática indicada, com relação ao título e as palavras átonas, não são grafadas 
com letras maiúsculas e não sendo o caso das utilizadas pelo candidato que são ‘essência” e 
“sabedoria”;

1.2.3 na linha 6, o erro marcado está coerente, pois a frase está 
ininteligível, não proporcionando uma condição para analisá-la;

1.2.4 na linha 8, o ponto subtraído neste quesito (pontuação) está 
incorreto,  pois  em  adjunto  adverbial  breve  não  é  necessário  a  utilização  de  pontuação, 
somando um  1 (um) ponto;

1.2.5 na linha 9, o pedido não procede, pois o adjunto adverbial 
não é breve e sim longo “até mesmo no transporte” e ele está deslocado, no meio da frase;

1.2.6  nas  linhas  15  e  17,  o  que  ocorreu  foi  que  na  linha  15 
aconteceu  o  desconto  da  pontuação  corretamente,  mas  na  linha  17  houve  somente  a 
marcação e não o desconto do ponto;

1.2.7 na linha 21, não existe a palavra “consolidação” na referida 
linha;

1.2.8 na linha 23, a  correção foi  pertinente  e acertada,  pois a 
palavra (que nós imaginamos que seja “não”) não está legível;

1.2.9 na linha 17, o erro em morfossintaxe apontado não está 
correto,  houve  equívoco  por  parte  do  corretor  ao  subtrair-lhe  1  ponto,  sendo  assim,  a 
comissão revisadora defere o pedido do candidato, acrescentando-lhe 1 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 
50 (cinquenta)  para 52 (cinquenta e dois) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1076/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  – MG  -  14.828.116 
FABRÍCIO ALBUQUERQUE FONSECA 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,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1077/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH – MG –  16.561.161 
FELIPE COSTA THEODORO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
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,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1078/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  16.128.306 
FELIPE PINHEIRO 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 da Prova de Redação observou-se que 
nos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização  adequada  de 
parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pela comissão, 
traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir 
uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a 
reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve 
ser sempre claro, conciso e objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias.  Todas  as  idéias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade;

Assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima  citados,  o 
conteúdo da redação do candidato  foi  reavaliado pela  Comissão Revisora que mantém as 
notas atribuídas, uma vez que a avaliação foi justa 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, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1079/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG – 10.048.030 
FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
a nota atribuída na prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que:

1.2.1 o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade;

1.2.3 o ponto solicitado pelo candidato, por entender que houve 
dupla penalidade no item ortografia, assim sendo o pleito, neste tópico, foi deferido,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 



efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1080/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG – 10.411.884 
FERNANDO DOS REIS SILVA, interpôs recurso administrativo por não concordar com a sua 
nota na prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo I  - Pertinência ao tema proposto; II- 
Argumentação coerente das idéias e informatividade; III- Adequação do uso de articuladores; 
IV-  Organização  adequada  de  parágrafos  e  V-.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional 
ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2 houve equívoco por parte do corretor na linha do título, na 
linha 24 e na linha19. Na linha do título e na linha 24 foram descontados 2 pontos e o correto 
seria 1 ponto. Já na linha 19 não há erro ortográfico, portanto o candidato terá somado a sua 
nota 2 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 
57 (cinquenta e sete)  para 59 (cinquenta e nove) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 



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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
 



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1081/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG –  7.146.307 
FERNANDO  HENRIQUE  ALVES  TEIXEIRA,  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota na prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que:
1.2.1 o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do 

edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 quanto ao conteúdo I  - Pertinência ao tema proposto; II- 
Argumentação coerente das idéias e informatividade; III- Adequação do uso de articuladores; 
IV-  Organização  adequada  de  parágrafos  e  V-.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional 
ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade;

1.2.3  não  houve  erro  na  transcrição  do  tema,  portanto  o 
candidato terá 1 ponto somado a sua nota,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.



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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

     (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1082/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH – MG –  12.301.192 
FERNANDO MOREIRA 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  do  tema, o  candidato  não  anexou  bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do 
Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, portanto Comissão 
Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.2.2 quanto  ao  conteúdo,  a  avaliação  da  Prova  de  Redação 
exigiu a observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto e V-. Propriedade 
vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma 
nota  justa  e  proporcional  ao  texto  apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma 
dissertação  exige  de  quem escreve  amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a 
reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e síntese, além do 
domínio de expressão verbal adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve 
ser sempre claro, conciso e objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a 
eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações 
desnecessárias.  Todas  as  idéias  apresentadas  devem  ser  relevantes  para  o  tema  e 
relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros  enriquecedores,  são 
imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir  o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1083/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  14.413.116 
FERNANDO TEIXEIRA 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  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, quanto ao quesito conteúdo, posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e desconhecer o 
restante, por falta de amparo legal;

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1084/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG – 16.139.160 
FILIPE ERNESTO MACHADO FERREIRA, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que:
1.2.1 na linha do tema foi descontado 1 ponto e esta marcação 

está correta, pois o candidato não transcreveu o tema com exatidão; na linha 6 há desconto 
de  1  ponto  por  falta  de  pontuação  após  a  expressão  “em  vários  ocorridos”  que 
semanticamente  não tem sentido  e  não podemos afirmar  que  seja  um adjunto  adverbial 
breve, portanto a comissão indefere esses dois pleitos. Já na linha 15, o uso da vírgula após o 
advérbio de modo “assim” não é obrigatório, e sendo assim, a comissão revisora defere o 
pedido do candidato, acrescentando-lhe 1 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 
59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

   (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1085/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH – MG –  14.350.027 
FILIPE JARBAS LOPES 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  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1086/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 263064-7 FRANCISCO 
ADRIANO 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:

1.2.1  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito;

1.2.3  os  pontos  subtraídos  na  linha  do  tema  são  justos  e 
proporcionais aos erros cometidos pelo candidato,

2 RESOLVE:

2.1   indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

     (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1087/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e,
 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-14.074.355 
GÊNESIS 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 o candidato não apresentou o recurso em consonância com 
o  item 8.3  c/c  o  item 8.11  do  Edital  DRH/CRS nº  08/2009,  de  29  de  maio  de  2009 – 
CTSP/2010-RMBH, pois não entregou o recurso digitado e sim, manuscrito;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1088/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e,
 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.580.481 
GERALDO ANTONIO DE SOUSA 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  na  linha  do  tema,  foi  descontado  1  ponto  por  erro  de 
ortografia,  pois  na transcrição faltou as aspas  (transcrição exata),  portanto o pedido não 
procede;

1.2.2 na linha 8, não existe marcação por erro de pontuação e 
nem a palavra “assim” na referida linha. Existe o desconto de 1 ponto no item de pontuação, 
mas não há marcação alguma do referido erro;

1.2.3 na linha 15, a palavra policial está grafada corretamente, 
sendo assim, a comissão revisora defere o pedido do candidato, neste tópico, acrescentando-
lhe 1 ponto em sua nota, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 junho  de 2010.

        (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1089/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  9.084.628 
GILSON GONÇALVES 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  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

    (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1090/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  14.159.395 
GIULIANO  ROCHA  NOGUEIRA  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  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente,  anexando  fotocópia  da 
bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  o  texto  dissertativo,  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir  o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1091/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 150101-4 HEBERTON 
DRUMOND 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 O candidato, em seu recurso, foi de encontro ao disposto no 
parágrafo  8  do  edital  que  regulamenta  o  concurso.  Identifica  uma  localidade  (Nova 
Módica) em seu recurso, contrariando o tópico 8.5.2, constante no Anexo D, que remete ao 
8.11, que faz desconhecer o recurso protocolado,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1092/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  16.437.117 
HENRIQUE DE CARVALHO 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  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente,  anexando  fotocópia  da 
bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a sua avaliação exige a observação dos 
seguintes  itens:  1.Pertinência  ao  tema proposto;  2.  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1093/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG-10.794.205 HERIC 
MARTINS 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 tema, o tema deveria ser transcrito Ipsis litteris, 
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato  deixou  de  transcrever  as  “aspas”,  além  de  apresentar  erros  ortográficos  nas 
palavras  “informações”,  que  deveria  ser  grafada  com  letra  inicial  maiúscula  por  ser  um 
substantivo  próprio  (  A Era da Informação) conforme cita   CEGALLA,  na p.65; a palavra 
“atividades”  está  grafada  com letras  maiúsculas  e  minúsculas;  há  uma  sigla  “PMS”  não 
prevista no tema da redação apresentado no caderno de prova, no entanto, a Comissão de 
Análise de Recursos delibera que o erro é de morfossintaxe e não de ortografia,  revertendo 
um ponto à nota final da redação;

1.2.2 nas linhas 25 e 26, o texto apresenta palavras escritas em 
letra de fôrma sem observação do emprego de letras maiúsculas e minúsculas, portanto a 
Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato nesse aspecto, mantendo o 
desconto de um ponto;

1.2.3 na linhas 1, 4, 7, 12, 13, 15 e 22, o candidato não anexou 
bibliografia pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 
8.11 do Edital, portanto Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.4  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  o  texto  dissertativo,  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída,



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no que tange às linhas 1, 4, 7, 12, 
13, 15 e 22, por falta de amparo legal;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 47 (quarenta e sete)  para 48 (quarenta e oito) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1094/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG-12.989.357  IGOR 
AIRES 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 tema, o candidato grafou a palavra “informação” 
com letra inicial minúscula, tratando-se de substantivo próprio, portanto deveria ser grafada 
com letra inicial maiúscula (CEGALLA, p.65), ainda, o tema deveria ser transcrito Ipsis litteris,  
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II tendo 
o candidato grafado “da polícia militar” e não “do policial militar”, portanto a Comissão de 
Análise de Recursos INDEFERE o pedido do candidato nesses aspectos;

1.2.2 nas linhas 1, 2,  4, 9, 20 e 22, o candidato não anexou 
bibliografia pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 
8.11 do Edital, portanto Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo,  a  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no que tange às linhas 1, 2, 4, 9, 20 
e 22 por falta de amparo legal;



2.2 indeferir o pedido quanto aos demais quesitos, mantendo a 
nota do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1095/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  12.333.083 
IGOR JOSÉ BARREIRO 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  a  forma,  o  candidato,  em  seu  recurso,  foi  de 
encontro ao disposto no parágrafo 8 do edital que regulamenta o Concurso.  Anexou cópia 
xerográfica  (autenticada) de  uma  redação  CTSP/2010,  embasando  nela  para  solicitar 
revisão em quesito, contrariando o tópico 8.5.2, constante do anexo D, que remete ao 8.11, 
que faz desconhecer o recurso protocolado pelo candidato,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1096/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  14.586.587 
ISLANDE GONÇALVES VERÇOSA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota 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 a forma, a comissão de Recursos, após criteriosa 
análise, verificou que, quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o 
item 8.5.2 c/c com o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 de maio de 2009 – 
CTSP/2010-RMBH, pois o contém identificação do candidato,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1097/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  10.026.815 
ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA 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 tema, a comissão de Recursos, após criteriosa 
análise, verificou que, quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o 
item 5.2.6, letra a do Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-
RMBH, pois versou 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, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1098/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1.CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  15.239.733 
IVAN ÍCARO VARGAS 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,  para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  o  texto  dissertativo,  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. A Comissão reviu a 
redação do candidato, e manteve-lhe a nota atribuída,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.
      

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1099/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-16.371.087 
JACKSON JÚNIOR COELHO ARLEO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova 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 tema, o candidato grafou a palavra “informação” 
com letra inicial minúscula, tratando-se de substantivo próprio, portanto deveria ser grafada 
com letra inicial maiúscula (CEGALLA, p.65), ainda, o tema deveria ser transcrito Ipsis litteris, 
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II e o 
candidato cometeu erros em morfossintaxe ao deixar de copiar totalmente as palavras do 
tema, portanto, a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato nesses 
aspectos;

1.2.2  na  linha  do  título,  há  erro  ortográfico  na  palavra 
“informação”;

1.2.3  nas  linhas  2  e  4,  o  candidato  não  anexou  bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do 
Edital, portanto Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.4 na linha  15, não foi descontado ponto em morfossintaxe; 
nessa coluna foram descontados nove pontos, inclusive a Banca Examinadora riscou a coluna 
nessa linha indicando a anulação de indicação de ponto a descontar,  portanto Comissão de 
Análise de Recursos indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.2.5 nas linhas 3 e 17, há pontos descontados em ortografia por 
erros ortográficos em palavras diferentes, portanto Comissão de Análise de Recursos indefere 
os pedidos alusivos a essas linhas;

1.2.6  na linha 17 foi descontado um ponto por erro ortográfico 
apresentado  na  palavra  “possível”,  e,  na  linha  20,  ocorreu  o  mesmo erro  ortográfico  na 
palavra,  portanto Comissão de Análise  de Recursos defere o pedido alusivo a essa linha, 
revertendo um ponto ao candidato;

1.2.7  quanto  ao  conteúdo,  a avaliação  da  redação  exige  a 



observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1100/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  11.895.614 
JACSON VAGNER VIANA NESTOR interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova 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 tema, o candidato reconhece o seu próprio erro;

1.2.2  na  linha  do  título, houve  a  penalização  pela  rasura.  A 
alegação não procede;

1.2.3 nas linhas 6, 10 e 15, o candidato não anexou bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do 
Edital, portanto Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.4 na linha 7, após a palavra “brasileira” antes do verbo “tem”, 
o candidato inseriu uma vírgula, separando o sujeito do predicado. A alegação não procede;

1.2.5 na linha  12, o  a o  o e o til da palavra  função apresentam 
uma formatação gráfica diferente da anteriormente apenada (Informação, do tema). Além 
disso, são palavras diferentes, o que não configura a duplicidade do erro. A alegação não 
procede;

1.2.6  na  linha  15,  o  a o  o e  o  til  da  palavra  determinação 
apresentam uma formatação  gráfica  diferente  da  anteriormente  apenada  (Informação,  do 
tema).  Além disso, são palavras diferentes,  o que não configura a duplicidade do erro. A 
alegação não procede;

1.2.7 na linha 20, o a da palavra “não” recebeu um acento agudo 
e não se trata de erro ortográfico idêntico. A alegação não procede;

1.2.8  quanto  ao  conteúdo,  a  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 2. Argumentação coerente das idéias e informatividade; 3. 
Adequação do uso de articuladores e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo corretor responsável pela redação, gera uma nota justa e proporcional ao 
texto  apresentado  pelo  candidato.  Vale  ressaltar  que,  em  consonância  com  a  teoria  do 



eminente linguista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois 
o texto deve ser construído a partir  das idéias de seu tempo e das concepções, crenças, 
valores  e  acontecimentos  da  sociedade  no  qual  se  insere  o  que  pressupõe  condições 
favoráveis a sua existência.(FIORIN, 2002).  Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a 
simples  justaposição  de  frases  corretas,  uma  após  a  outra,  não  garante  a  construção 
adequada de um texto.  Assim,  a comissão decide pela  manutenção  da nota  atribuída  ao 
candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1101/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  11.912.740 
JENNER HUDSON CÉSAR interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
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 tema, a alegação do candidato não procede, pois 
este  era  para  ser  transcrito  (orientações  14  das  “INSTRUÇÕES PARA A  REALIZAÇÃO DA 
PROVA DA REDAÇÃO”). As palavras Era e Informação estavam com as iniciais maiúsculas; e 
também não foi aspeado o final do tema;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da redação 
exige a observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação 
coerente das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização 
adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo  corretor  responsável  pela  redação,  gera  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto 
apresentado pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente 
linguista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto 
deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das concepções, crenças, valores e 
acontecimentos da sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua 
existência.(FIORIN,  2002).   Tal  linha  de  raciocínio  leva-nos  a  inferir  que  a  simples 
justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a construção adequada de um 
texto. Assim, a comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item 
conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1102/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  10.990.032 
JOÃO AUGUSTO GOMES 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  tema,  as  palavras  Era e Informação foram 
grafadas com letras iniciais minúsculas, a palavra militar foi escrita com dois tês e com letra 
inicial maiúscula, além disso, o aspeamento ficou irregular;

1.2.2 no tema e nas linhas 08 e 19, o til deve ser aposto na vogal 
que vai nasalizar a palavra, e nunca em outra, como ocorreu no Tema, em informações (linha 
8) e obrigação (linha 19). Ele, o til, ficou totalmente deslocado. As marcações foram efetuadas 
em palavras diferentes, descaracterizando o suposto mesmo erro;

1.2.3  nas  linhas  14,  o  espaço  abaixo  da  sílaba  da  palavra 
separada não encontra suporte em gramáticas;

1.2.4 na linha 9, o  mas contudo não é aceitável em um texto 
dissertativo;

1.2.5  quanto  ao  conteúdo,  a  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência.(FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito, as alegações do candidato 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, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1103/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  10.560.122 
JOEL SALES MEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 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  à  ortografia,  as  alegações  não  procedem,   pois 
candidato foi  apenado sete vezes por erro em acentuação em palavras diferentes,  o que 
descaracteriza o mesmo erro;

1.2.5  quanto  ao  conteúdo,  a  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio levou-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1104/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e,
 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  15.668.903 
JONATHAN DE LANA 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  somatório  das  notas  (16  e  45),  foi  realizado  de  forma  equivocada  pelo  corretor, 
procedendo a alegação 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  51 
(cinquenta e um)  para 61 (sessenta e um) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1105/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG-13.015.379 JOSÉ 
LOPES DE OLIVEIRA 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 quanto a forma, verificou-se que o pedido interposto pelo 
candidato não está em consonância com o item 8.5.2 c/c com o item 8.11 do Edital DRH/CRS 
nº  08/2009,  de  29  de  maio  de  2009 –  CTSP/2010-RMBH,  pois   contém identificação  do 
candidato,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1106/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  15.087.792 
JOYCE ALVES 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 tema, a candidata grafou as palavras “informação” 
e “er” com letra inicial minúscula, tratando-se de substantivos próprios, portanto deveriam ser 
grafadas com letra inicial maiúscula (CEGALLA, p.65), ainda, o tema deveria ser transcrito 
Ipsis litteris,  como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – 
prova  II,  no  entanto,  a  Comissão  de  Análise  de  Recursos  delibera  que  há  dois  erros 
ortográficos  e  um em morfossintaxe  pela  transcrição  incompleta  e  ausência  das  “aspas”, 
DEFERINDO PARCIALMENTE o pedido da candidata nesses aspectos e revertendo dois pontos 
à nota final da redação;

1.2.2 nas linhas do  4 e 5, há rasuras e erro ortográfico nessas 
linhas, portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.3  nas  linhas  9  e  10,  a  candidata  não  anexou  bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do 
Edital, portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.4 na linha  14, a alegação do candidato é inconsistente em 
relação à falha de caneta esferográfica  (item 8.3 c/c  o item 8.11 do Edital),  portanto,  a 
Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.2.5 na linha 15 e na linha 17 foi descontado um ponto por erro 
ortográfico apresentado na palavra “equilíbrio” e, na linha do título, ocorreu o mesmo erro 
ortográfico na palavra, portanto a Comissão de Análise de Recursos defere o pedido alusivo a 
essa linha, revertendo um ponto à candidata;

1.2.6  na  linha  16,  há  erros  ortográficos  e  rasura  na  linha, 
portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.2.7  quanto  ao  conteúdo,  a avaliação  da  redação  exige  a 



observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência.(FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante às linhas 09 e 10, por 
falta de amparo legal;

2.2 conhecer do recurso referente aos demais quesitos posto que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
46 (quarenta e seis)  para 49 (quarenta e nove) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1107/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  10.574.827 
JULIANO PEDRO 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,  para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  o  texto  dissertativo,  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

 (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1108/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  14.695.154 
KLAUS MACKENZIE SANTOS 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 tema, as “INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA 
PROVA DE REDAÇÃO”, no item 14, determinam que o candidato deve transcrever o tema da 
redação, e ele está em negrito, inclusive as aspas. (Falha na pontuação). Também: o til em 
informação, além de descaracterizado, está deslocado, não foi aposto um pouco acima da 
vogal  a,  mas  entre  o  a e  o  o.(Falha  na  ortografia).  As  palavras  polícia militar foram 
abreviadas. (Falha na ortografia). Alegação não acatada;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  a  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1109/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  15.168.697 
LÁZARO REIS HEREDIA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 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 tema, as alegações do candidato não procedem, 
visto que sobraram espaços físicos para a colocação das aspas;

1.2.2 nas linhas 13 e 14, temos informações e informação. São 
palavras diferentes;

1.2.3 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da redação 
exige a observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação 
coerente das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização 
adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo  corretor  responsável  pela  redação,  gera  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto 
apresentado pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente 
linguista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto 
deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das concepções, crenças, valores e 
acontecimentos da sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua 
existência.  (FIORIN,  2002).  Tal  linha  de  raciocínio  levou-nos  a  inferir  que  a  simples 
justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a construção adequada de um 
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, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1110/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.933.406 
LEANDRO JOSÉ 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  6,  a palavra  “As”  está  legível  e  escrita 
corretamente,  portanto, a Comissão de Análise de Recursos defere o pedido nesse aspecto, 
revertendo um ponto   à nota final da redação;  

1.2.2  na  linha  12,  há  rasura  em  uma  das  palavras  na  linha, 
portanto, a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.3 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação  exigiu  a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II- 
Argumentação coerente das idéias e informatividade; III- Adequação do uso de articuladores; 
IV-  Organização  adequada  de  parágrafos  e  V-.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional 
ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1111/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.117.905 
LEANDRO LOMBARDI 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 na linha do tema,  a escrita e o espaço entre as palavras, 
poder-se-ia colocar aspas e nem principiar as palavras policial e militar com letras maiúsculas;

1.2.2 na linha 4, a alegação foi acatada. Devendo ser revertido 1 
(um) ponto para o candidato;

1.2.3  quanto  ao  quesito  I  e  II  do  conteúdo,  a  avaliação  da 
redação  exige  a  observação  dos  seguintes  itens:  1.Pertinência  ao  tema  proposto;  2. 
Argumentação coerente das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 
4.  Organização  adequada  de  parágrafos  e  5.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos,  analisados  pelo  corretor  responsável  pela  redação,  gera  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a 
teoria do eminente linguista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de 
frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das concepções, 
crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se insere o que pressupõe condições 
favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a 
simples  justaposição  de  frases  corretas,  uma  após  a  outra,  não  garante  a  construção 
adequada de um texto.  Assim,  a comissão decide pela  manutenção  da nota  atribuída  ao 
candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
36 (trinta e seis)  para 37 (trinta e sete) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.



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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1112/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.474.928 
LEANDRO REBELO 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  tema,  este  deveria  ser  transcrito  Ipsis 
litteris, como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova 
II, e o candidato deixou de transcrever as “aspas”, além de apresentar erros ortográficos nas 
palavras “era” e “informações”, que deveriam ser grafadas com letra inicial  maiúscula por 
serem substantivos  próprios  (A Era  da  Informação)  conforme cita  CEGALLA,  na  p.65.  As 
palavras  “policial”  e  “militar”  foram grafadas  com letras  iniciais  maiúsculas  (substantivos 
comuns), sendo, pois, quatro erros ortográficos, e ainda, o candidato inseriu um ponto final 
ao final do período, não existindo essa pontuação no tema apresentado nas instruções para 
realização da prova de redação – prova II, portanto dois erros em morfossintaxe, totalizando 
seis pontos a descontar;

1.2.2  na linha título, na bibliografia citada no edital do concurso 
(CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.São Paulo: IBEP-
Nacional, 2008.) os títulos não apresentam o “ponto final”, assim, por analogia, tal marcação 
não recebe abrigo na Norma Culta da Língua, portanto,  a Comissão de Análise de Recursos 
Indefere o pedido do candidato, mantendo o desconto de um ponto;

1.2.3 na linha 1, o candidato anexou bibliografia pesquisada para 
sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 
08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, demonstrando que antes da expressão 
“devido a” não há emprego obrigatório da vírgula, portanto Comissão de Análise de Recursos 
defere o pedido alusivo a essa linha, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.4 nas linhas 4 e 7, o candidato anexou bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital DRH/CRS 
nº 08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, demonstrando que a vírgula pode 
ser dispensada após a palavra “totalmente” (linha 7) por se tratar de adjunto adverbial breve, 
contudo, quanto à expressão “por sua vez” (linha 4) esta deve se apresentar entre vírgulas 
por ser uma expressão explicativa e não adjunto adverbial breve (CEGALLA, p.428), portanto 
Comissão  de  Análise  de  Recursos  defere  o  pedido  alusivo  a  essa  linha,  parcialmente, 



revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.5 na linha 4, o candidato anexou bibliografia pesquisada para 
sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 
08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, no entanto, em relação ao não-uso da 
vírgula  antes da oração iniciada por gerúndio “tornando”,  verifica-se que as alegações do 
candidato não procedem, pois há emprego de vírgula antes de orações iniciadas por gerúndio 
conforme os exemplos que o próprio candidato cita (CEGALLA, p. 412,413),  a alegação não 
procede;

1.2.6 na linha 15, o candidato anexou bibliografia pesquisada para 
sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 
08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, demonstrando que não há emprego de 
vírgula entre sujeito e predicado e entre o verbo e seus complementos (CEGALLA, p.430) a 
que se refere a expressão escrita pelo candidato:  “A partir desses avanços em nível social  
podemos concluir que é possível (...)”. Assim, a Comissão de Análise de Recursos defere o 
pedido alusivo a essa linha, revertendo dois pontos à nota final do candidato;

1.2.7 na linha 16, o candidato alega que não foram identificados 
erros  de  ortografia  e  nem de  morfossintaxe  nesta  linha,  contudo,  equivocou-se.  Há  erro 
ortográfico na palavra “possível” escrita sem a devida acentuação gráfica e a preposição “da” 
foi escrita duas vezes em seguida, portanto  a Comissão de Análise de Recursos Indefere o 
pedido  do  candidato,  mantendo  o  desconto  de  um ponto  em ortografia  e  um ponto  em 
morfossintaxe,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
47 (quarenta e sete)  para 51 (cinquenta e um) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1113/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  8.313.468 
LEMIR 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:

1.2.1 a alegação do candidato quanto ao esgotamento do tempo 
não  procede,  uma vez  que  a  duração  da  prova é  previamente  estabelecida,  cabendo ao 
candidato gerenciar o tempo;

1.2.2 quanto ao cancelamento do primeiro parágrafo, a alegação 
não  procede  de  acordo  com  o  item  17  das  “Instruções  para  realização  das  provas  de 
redação”;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo,  a  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência.(FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1114/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.165.967 
LEOMAR RIBEIRO CARDOSO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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, em nenhum título do Cegala é encontrado 
um só ponto final. Por analogia conclui-se que o uso do mesmo é inapropriado. A alegação 
não procede;

1.2.2  na  linha 5,  a  alegação  procede  quanto  à  duplicidade  de 
penalização, devendo ser revertido 1 (um) ponto para o candidato;

1.2.3  nas  linhas  7,  13  e  20,  foi  retirado  ponto  por  rasura  na 
palavra  informações;  inadequação  da  colocação  do  til  em  informações  e inadequação  da 
colocação do til em informação. Nas linhas 13 e 20, não se trata do mesmo erro, posto que 
são  palavras  diferentes  (uma  está  no  singular,  e  a  outra  no  plural).  As  alegações  não 
procedem;

1.2.4  na  linha 15,  a  palavra  atividades não  foi  apenada,  a 
alegação não procede;

1.2.5 na linha 18, o a de acesso está totalmente descaracterizado, 
a alegação não procede;

1.2.6 nas linha 21, a alegação procede, devendo ser revertido 1 
(um) ponto para o candidato;

1.2.7  na  linha  22,  o  a de  pessoas está  totalmente 
descaracterizado, a alegação não procede;

1.2.8  na linha 23, a palavra  inteligente, deveria ter tido a sua 
escrita iniciada na linha 22, dividindo-a adequadamente em sílabas. 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, devendo a nota ser alterada de 57 (cinqüenta 
e sete) para 59 (cinqüenta e nove) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1115/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP/2010 - RMBH – MG- 14.510.168 LÍDIA 
CRISTIANE FERNANDES 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  a avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: II- Argumentação coerente das idéias e informatividade e III- 
Adequação do uso de articuladores. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pela candidata. O 
ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, 
pendor para a reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e 
síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de  estruturas  lingüísticas 
específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e objetivo. A coerência é um aspecto de 
grande  importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores 
excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de 
sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1116/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  15.716.912 
LORENA  MARIA  DOS  SANTOS  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 nas linhas  do título e 2, 5, 6 12  e 15, a candidata não 
anexou bibliografia pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c 
o item 8.11 do Edital, portanto Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido alusivo a 
essas linhas;

1.2.2 nas linhas 6, 7, 12, 13 e 21, apresentam rasuras, portanto 
Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.3 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da redação 
exige a observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação 
coerente das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização 
adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo  corretor  responsável  pela  redação,  gera  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto 
apresentado pela candidata.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente 
linguista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto 
deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das concepções, crenças, valores e 
acontecimentos da sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua 
existência.  (FIORIN,  2002).  Tal  linha  de  raciocínio  leva-nos  a  inferir  que  a  simples 
justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a construção adequada de um 
texto. Assim, a comissão decide pela manutenção da nota atribuída à candidata,  no item 
conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no que tange às linhas 2, 5, 6, 12 e 
15 por falta de amparo legal;

2.2 indeferir o pedido quanto aos demais quesitos, mantendo a 
nota da recorrente inalterada.



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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1117/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.877.443 
LUCAS  HENRIQUE  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, este deveria ser transcrito  Ipsis litteris, 
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato transcreveu-o sem as “aspas”, portanto está justificado o desconto de um ponto e a 
Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.2  na  linha  2, verificou-se  que  houve  equívoco  quanto  ao 
desconto de um ponto na coluna que se refere à morfossintaxe, portanto defere o pedido do 
candidato nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final da redação;
 

1.2.3 na linha 16, o candidato anexou bibliografia pesquisada para 
sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 
08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, em relação á palavra “mão de obra”, 
ora  escrita  sem hífen,  portanto  Comissão  Revisora  defere  o  pedido  alusivo  a  essa  linha, 
revertendo um ponto à nota final da redação;

1.2.4 na linha 18 há erro de pontuação após o adjunto adverbial 
(CEGALLA, p. 429) e na linha 19, o erro é de morfossintaxe, devido à repetição do verbo 
“passou” havendo equívoco quanto à coluna para desconto de um ponto, portanto, justifica-se 
o desconto dos pontos e a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato 
nesses aspectos;

1.2.5 nas linhas 20 e 24, há rasuras, contrariando as instruções 
para a realização da prova de redação, item 17;

1.2.6  houve  equívoco  quanto  à  soma  dos  pontos  a  descontar 
(quatro pontos), portanto a nota real nesta coluna é de 16 (dezesseis) pontos e que altera a 
nota do “total 1” para 46 (quarenta e seis) pontos, portanto Comissão de Análise de Recursos 
defere o pedido do candidato nesses aspectos, revertendo dois pontos à nota do “total 1”;



1.2.7 quanto ao conteúdo, verificou-se que o texto não apresenta 
um ponto de vista claro, com sérios problemas de articulação das idéias apresentadas, análise 
superficial. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

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 54 (cinqüenta 
e quatro) para 58 (cinqüenta e oito) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1118/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 1.197.407.537  LUCAS 
SANTOS 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,  para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  o  texto  dissertativo,  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1119/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  15.549.292 
LUCAS VITOR NUNES 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 tema, este deveria ser transcrito  Ipsis litteris,  
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, sendo um erro em morfossintaxe, portanto, a 
Comissão de Análise de Recursos  indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.2 na linha 6, não há erro assinalado e nem ponto a descontar 
nessa linha equivocando-se o candidato, portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere 
o pedido alusivo a essa linha;

1.2.3 nas linhas  7 e 11, erros ortográficos idênticos, portanto a 
Comissão de Análise de Recursos defere o pedido alusivo a essa linha, revertendo um ponto à 
nota final da redação;

1.2.4 nas linhas 2, 4 e 10, não há erros idênticos nessas linhas, 
portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.5 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da redação 
exige a observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação 
coerente das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização 
adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo  corretor  responsável  pela  redação,  gera  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto 
apresentado pelo candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente 
linguista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto 
deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das concepções, crenças, valores e 
acontecimentos da sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua 
existência.  (FIORIN,  2002).  Tal  linha  de  raciocínio  leva-nos  a  inferir  que  a  simples 
justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a construção adequada de um 
texto. Assim, a comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item 
conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 59 (cinquenta e nove) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1120/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  12.688.402 
LÚCIA DE FÁTIMA DA 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  nas  linhas  9,  10  e  18,  foram  identificadas  rasuras, 
constituindo  erros  ortográficos,  portanto,  a  Comissão  de  Análise  de  Recursos  Indefere  o 
pedido da candidata nesse aspecto, mantendo o desconto dos pontos alusivos a essas linhas;

1.2.2  na  linha  12,  a  candidata  escreveu  a  palavra  “minas” 
(estado) com letra inicial minúscula, tratando-se de um substantivo próprio (CEGALLA, p.65), 
portanto  a Comissão de Análise de Recursos Indefere o pedido da candidata, mantendo o 
desconto de um ponto;

1.2.3 na linha 12, a candidata grafou a palavra “plausível” sem a 
devida  acentuação  gráfica (CEGALLA,  p.71),  portanto  a Comissão de Análise  de Recursos 
Indefere o pedido da candidata, mantendo o desconto de um ponto;

1.2.4  na  linha  15,  nessa  linha  foram  identificados  três  erros 
ortográficos e duas rasuras, ou seja, cinco pontos a descontar, portanto Comissão de Análise 
de Recursos defere parcialmente o pedido da candidata alusivo a essa linha, revertendo um 
ponto à nota final da redação;

1.2.5 na linha 24, a candidata grafou a palavra  “minas” (estado) 
novamente com letra inicial minúscula, tratando-se de erro ortográfico idêntico, portanto, em 
consonância  com o  item 5.2.2.2.1  do  edital  “O  erro  ortográfico  idêntico  será  computado 
apenas uma vez”, a Comissão de Análise de Recursos defere o pedido da candidata alusivo a 
essa linha, revertendo um ponto à nota final da redação;

1.2.6 após avaliação do pedido quanto à revisão da nota atribuída 
ao CONTEÚDO da redação, a Comissão de Análise de Recursos, verificou que, quanto à forma, 
o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c o item 8.11 do Edital 
DRH/CRS nº  08/2009,  de  29  de  maio  de  2009  –  CTSP/2010-RMBH,  pois  não  apresenta 
fundamentação com argumentação lógica e consistente,



2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo, por falta de amparo 
legal;

2.2 deferir  o pedido parcialmente, quanto aos demais quesitos, 
devendo a nota ser alterada para 57 (cinquenta e sete) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1121/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG-10.454.154 LUIZ 
CARLOS  ALVES  RIBEIRO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na 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 1 e 14, a alegação procede. Houve duplicidade 
de penalização, devendo ser revertido 1(um) ponto ao candidato;

1.2.2 nas linhas 10 e 11, a alegação procede. Houve duplicidade 
de penalização, devendo ser revertido 1(um) ponto ao candidato;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída,

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 58(cinqüenta 
e oito) para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 



Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

     (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1122/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG- 14.428.982 LUIZ 
FERNANDO JACINTO 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 linhas 4 e 5, houve apenação em virtude de rasura. Nas 
“INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO” no item 17,  o candidato  é 
aletardo para não cometer rasuras;

1.2.2  na  linha  11,  não  existe  o  pronome  se, a  alegação  não 
procede;

1.2.3 na linha 10, faltou uma vírgula  e houve uma rasura em 
forma,  a alegação não procede;

1.2.4 na linha 12, houve rasura na palavra bastante; a alegação 
não procede;

1.2.5  na  linha  13,   houve  uma rasura  na  palavra  variados;  a 
alegação não procede;

1.2.6 na linha 16, houve rasura na palavra  das; a alegação não 
procede;

1.2.7 na linha 17, a alegação foi acatada, devendo ser revertido 1 
(um) ponto para o candidato;

1.2.8  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  o  texto  dissertativo,  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 



conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. A Comissão reviu a 
redação da candidata, e manteve-lhe a nota atribuída,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1123/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.446.447 
MÁRCIO BRUNO FURTADO DE SOUZA interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na 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 6,  a alegação procede, devendo ser revertido 
1 (um) ponto para o candidato em função de erro ortográfico idêntico (policia militar);

1.2.2  na  linha  11,  o  quesito  ortografia  nas  palavras  missão e 
preservação. A alegação procede, devendo ser revertidos 2 (dois) pontos para o 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 
57 (cinquenta e sete)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1124/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH  – MG  16.190.514 
MAGNUM DA SILVA 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  no  quesito  conteúdo, para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1125/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.458.668 
MAIKE LEONARDO FERREIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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  erro  ortográfico  na  palavra  “menos”  está 
caracterizado, portanto, a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato 
nesse aspecto;

1.2.2 após avaliação do pedido quanto à revisão do somatório de 
pontos nas colunas destinadas à pontuação e morfossintaxe, na folha da redação, verificou-se 
que houve um equívoco na contagem dos pontos, portanto, as notas nessas colunas, são, 
respectivamente, vinte e dezenove pontos, sendo que o “total 1” apresenta então cinqüenta 
pontos, que, somados aos dez pontos da nota do conteúdo, totaliza como nota final sessenta 
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 
58 (cinquenta e oito)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1126/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  15.370.058 
MARCELO ALMEIDA RÊGO  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova 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 final  da linha, há uma vírgula e não um 
ponto final, a alegação não procede;

1.2.2   na linha 4, o candidato acentuou indevidamente o verbo 
vem, a alegação não procede;

1.2.3  na  linha  9,  inexiste,  no  texto,  o  acento  agudo  em 
indispensáveis; a alegação não procede;

1.2.4  na  linha  14,  o  sinal  indicativo  da  crase  não  está 
caracterizado,  a alegação não procede;

1.2.5  na  linha  17,  o  ponto  final,  indevido,  está   claramente 
caracterizado, a alegação não procede;

1.2.6 na linha 19, ao “escrever fortemente a preposição para”, o 
candidato efetuou uma rasura, a alegação não procede;

1.2.7  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto;  2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 



seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1127/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.734.755 
MARCELO ATENIR REIS interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório 
dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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  tema,  as  palavras  era e  informação estão 
grafadas com iniciais minúsculas, divergindo do tema proposto; e também deixou de aspear o 
texto transcrito, as alegações não procedem;

1.2.2 na linha 09, o acento agudo não foi caracterizado na palavra 
polícia, a alegação não procede;

1.2.3 na linha 26, a palavra se está rasurada. Nas “INSTRUÇÕES 
PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO”, o item 17 aborda a questão da rasura. A 
alegação não procede;

1.2.4  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um  texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída;

1.2.5 quanto as alegações do candidato do erro do somatório, as 
alegações procede, devendo ser revertido 1 (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 
58 (cinquenta e oito)  para 59 (cinquenta e nove) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1128/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG  –  13.348.264 
MARCELO DA SILVA 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:

1.2.1 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da redação exige a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência.(FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1129/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-10.512.590 
MARCELO JÚNIOR SOUZA SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na 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 22,  verificou-se que o erro ortográfico 
na palavra “polícia” foi descontado duas vezes, contrariando o disposto no item 5.2.2.2.1 do 
edital do concurso, portanto a Comissão de Análise de Recursos defere o pedido do candidato 
nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final da redação;

1.2.2  nas  linhas  5  e  21,   o  candidato  não  anexou  bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações em relação à utilização da pontuação, conforme 
citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital, portanto a Comissão de Análise de Recursos 
indefere o pedido do candidato nesses aspectos;

1.2.3  na  linha  26,  há  uma  rasura  na  linha,  contrariando  as 
instruções para a realização da prova de redação, item 17, que aborda a questão da rasura, 
portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.4 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no que tange às linhas 5 e 21, por 
falta de amparo legal;

2.2 deferir o pedido parcialmente referente aos demais quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 55 (cinquenta e cinco)  para 56 (cinquenta e seis) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1130/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-16.307.515 
MARCELO  LUCAS  PEREIRA  DOS  SANTOS  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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, trata-se de adjunto adverbial breve e o uso da 
vírgula é facultativo. A alegação do candidato procede, devendo ser revertidos 2 (dois) pontos 
para o 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 
59 (cinquenta e nove)  para 61 (sessenta e um) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1131/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH-  0881656399 
MARCELO LUIS PEREIRA CERQUEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
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 à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c 
o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, pois 
não apresenta 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, 17 de junho  de 2010.

       
     

       (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1132/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH  – MG  10.003.991 
MARCELO 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  no quesito tema, houve um erro de pontuação. O tema a 
ser transcrito está aspeado, o que não ocorreu na redação;

1.2.2 na linha 13, a vírgula está bem caracterizada; 

1.2.3 na linha 18, o e, da palavra empreitada está rasurada;

1.2.4 na linha 19 o ponto final, após as palavras  militares está 
ilegível;

1.2.5  no  quesito  conteúdo, para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1133/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH  – MG  15.419.662 
MARCIO BERNARDES 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  no  quesito  conteúdo, para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1134/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.799.611 
MÁRCIO LUIZ DE CARVALHO 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 do tema, este deveria ser transcrito  Ipsis litteris, 
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, no entanto a Comissão Revisora delibera que o 
erro é de morfossintaxe e não de ortografia, permanecendo inalterado o desconto dos pontos 
nessa linha;

1.2.2 na linha 1, o candidato anexou bibliografia pesquisada para 
sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital, em relação à 
expressão “a cada dia”,  sedo esta um adjunto  adverbial  breve,  onde o  uso da  vírgula  é 
facultativo (CEGALLA, p.429), portanto a Comissão de Análise de Recursos defere o pedido 
alusivo a essa linha, revertendo dois pontos à nota final da redação;

1.2.3 na linha 8, a palavra assinalada devido a erro ortográfico 
apresenta-se grafada incorretamente, portanto, a Comissão de Análise de Recursos indefere o 
pedido nesse aspecto;

1.2.4 quanto ao conteúdo, após análise da redação do candidato 
no quesito IV – organização adequada de parágrafos, verifica-se que não há equilíbrio das 
idéias apresentados nos parágrafos do texto apresentado pelo candidato, comprometendo a 
progressão e a articulação textual e não direciona para uma conclusão relacionada com um 
ponto de vista, que, inclusive, não se apresenta definido no texto, portanto a  portanto, a 
Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido nesse aspecto, mantendo a nota atribuída, 
uma vez que a avaliação foi justa,

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 54 (cinquenta 
e quatro)  para 56 (cinquenta e seis) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1135/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.073.861 
MARCO ANTÔNIO ALVES DE JESUS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, nas “INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO 
DA PROVA DE REDAÇÃO”,  encontramos no  nº  14:  “Transcreva  o  tema(...)”  [grifo  não  é 
nosso]. O candidato não transcreveu o tema  in totum.  Falha em ortografia e  pontuação. A 
alegação não procede;

1.2.2  nas linhas  9  e  14,  houve  duplicidade  de  apenação.  A 
alegação procede, devendo ser revertido um ponto para o candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da redação 
exige a observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação 
coerente das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização 
adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo  corretor  responsável  pela  redação,  gera  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto 
apresentado pelo candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente 
linguista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto 
deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das concepções, crenças, valores e 
acontecimentos da sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua 
existência.  (FIORIN,  2002).  Tal  linha  de  raciocínio  leva-nos  a  inferir  que  a  simples 
justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a construção adequada de um 
texto. Assim, a comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item 
conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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 53 (cinquenta 



e três)  para 54 (cinquenta e quatro) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1136/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  11.325.019 
MARCO  AURÉLIO  DOS  SANTOS  AGANETT   interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota 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  quesito  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso 
deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente, 
anexando fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante 
no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação  dos  seguintes  itens:  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização 
adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo  corretor  responsável  pela  redação,  gera  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto 
apresentado  pelo  candidato,  ressaltando  que,  em consonância  com a  teoria  do  eminente 
linguista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto 
deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das concepções, crenças, valores e 
acontecimentos da sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua 
existência.  (FIORIN,  2002).  Tal  linha  de  raciocínio  leva-nos  a  inferir  que  a  simples 
justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a construção adequada de um 
texto. Assim, a comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item 
conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

 (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1137/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  8.932.226 
MARCOS JUNIOR 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 candidato, em seu recurso, foi de encontro ao disposto no 
parágrafo 8 do edital que regula o concurso. Identifica uma localidade (Belo Horizonte) em 
seu recurso, contrariando o tópico 8.5.2, constante no Anexo D, que remete ao 8.11, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1138/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 0939834332 MARLON DE 
ALMEIDA 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 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da redação exige a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência.(FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1139/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  10.392.204 
MATEUS FELIPE DE PAULA MADEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota 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, 6, 12, 13 e 14, o candidato deixou de observar 
o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser 
digitado  e  conter  fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente,  anexando 
fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo 
“D”;

1.2.2  quanto  ao  tema,  grafou  Era e  Informação com  inicial 
minúscula  e  também  deixou  de  aspeá-lo,  como  estava  nas  “INSTRUÇÕES  PARA  A 
REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO”,

2 RESOLVE:

2.1   indeferir  o  pedido  quanto  ao  tema  e  não  conhecer  dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1140/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG – 10433409 MOISÉS 
VIEIRA 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 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da redação exige a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência.(FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1141/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  BA-  795.056.605 
NORMANDO DE JESUS 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, 
quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c o 
item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, pois 
não apresenta 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, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1142/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 16.565.769 ODAIR 
DE FREITAS 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 o candidato, em seu recurso, foi de encontro ao disposto no 
parágrafo  8 do edital  que regula o concurso. Identifica  uma localidade  e uma data (Belo 
Horizonte, 19 de maio de 2010) em seu recurso, contrariando o tópico 8.5.2, constante no 
Anexo D, que remete ao 8.11, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1143/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  13.236.286 
PAULO ANTONIO MATOS 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  quesito  gramatical  o  candidato  deixou  de 
observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso 
deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente, 
anexando fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante no 
anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1144/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG- 8.735.646 PAULO 
CÉSAR DIAS 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  5  e  17,  as  rasuras  estão  caracterizadas, 
contrariando as “INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO”, no item 17. Na 
linha 11 o acento agudo está caracterizado,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1145/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  12.279.693 
PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA 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  quanto  ao  tema as  apenações  prenderam-se  a  falta  da 
colocação de aspas e a letra “i” de informação está grafada com inicial minúscula;

1.2.2 o candidato  deveria escrever as palavras  de comunicação 
após meio, na linha 7. Na 9, não precisaria repeti-las. Na linha 11 ficou caracterizada uma 
rasura diferente,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1146/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-14.540.663 
PAULO HENRIQUE FONSECA LOPES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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  “mudanças”  está  escrita  de  forma 
correta e legível, portanto, a Comissão de Análise de Recursos defere o pedido nesse aspecto, 
revertendo 1 (um) ponto à nota final da redação;

1.2.2 na linha 9, o vocábulo amenizar foi grafado sem a letra “r”, 
e, em públicos, a letra “u” recebeu um ponto como se fosse uma letra “i”. As alegações não 
foram acatadas;

1.2.3  na  linha  12,  o ponto  final  do  período  não  está  nítido, 
portanto, a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.4 quanto ao conteúdo,  A avaliação do conteúdo da redação 
exige a observação dos seguintes itens: 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização 
adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo  corretor  responsável  pela  redação,  gera  uma  nota  justa  e  proporcional  ao  texto 
apresentado pelo candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente 
linguista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto 
deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das concepções, crenças, valores e 
acontecimentos da sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua 
existência.  (FIORIN,  2002).  Tal  linha  de  raciocínio  leva-nos  a  inferir  que  a  simples 
justaposição de frases corretas, uma após a outra, não garante a construção adequada de um 
texto. Assim, a comissão decide pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item 
conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

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 56 (cinquenta 
e seis)  para 57 (cinquenta e sete) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1147/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG – 12.939.926 PEDRO 
HENRIQUE DE LANA 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, a avaliação do conteúdo da redação exige a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência.(FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1148/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –MG-  14.525.095 
PEDRO LUIS MURTA 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 na  linha  título, em  nenhuma  publicação  dissertativa, 
incluindo na bibliografia exigida pelo concurso, existe ponto final após o título. É uma questão 
de analogia. A alegação não procede;
.

1.2.2  na  linha  1,  a  vírgula,  no  caso,  é  facultativa.  A  alegação 
procede, devendo será acrescido 1 (um) ponto para o candidato;

1.2.3  na linha  5,  faltou  a colocação de vírgula  após a palavra 
informação, a última da linha 4. A alegação não procede;

1.2.4  na  linha  11,  assinalamento  no  artigo  as foi  indevido.  A 
alegação procede, devendo ser acrescido 1 (um) ponto para o candidato;

1.2.5  na  linha  15,  a vírgula  na  referida  linha  é  possível.  A 
alegação procede, devendo ser acrescido 1 (um) ponto para o candidato;

1.2.6 na linha  16, faltou pluralizar  convive, que deve concordar 
com policiais, e o dísticos til, em situações, além de descaracterizado, não está devidamente 
colocado acima da vogal o. Há, na verdade, um erro em Morfo Sintaxe e outro em Ortografia. 
As alegações não procedem;

1.2.7 na linha 22, a letra eme, de modelo está descaracterizada; 
o  dístico  til,  em  transformação,  está  deslocado  e  mal  caracterizado.  São  apenas  dois 
assinalamentos em Ortografia. A alegação procede, devendo ser revertido 1 (um) ponto para 
o candidato;

1.2.8  nas  linhas  19  e  23,  em  ambas,  foram  caracterizadas 
rasuras, em postos e em temos (sic) e não em tempos, respectivamente. Nas “INSTRUÇÕES 



PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO”, no item 17, há orientação para que não exista 
rasura. As alegações não procedem;

1.2.9 na linha 23, as grafias das palavras cidadãos e privilégio 
estão corretas. A alegação procede, devendo ser acrescido 2 (dois) pontos para o 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 
54 (cinquenta e quatro)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

     (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1149/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.184.849 
PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final,  sua 
revisão;

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

1.2.1  o  tema  deveria  ser  transcrito  Ipsis  litteris,  como  se 
apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o candidato 
grafou as palavras “cultura”  e “atividades”  com letra inicial  maiúscula  e ainda inseriu um 
ponto final, portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato nesse 
aspecto;

1.2.2  na  linha  título,  há  erro  ortográfico  na  palavra  “militar”, 
portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.3 na linha 6, o candidato não anexou bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital, portanto 
Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.2.4  na  linha  15,  o  candidato  grafou a  palavra  “e”  com letra 
maiúscula, sendo uma conjunção (CEGALLA,p.65), portanto há erro ortográfico e a Comissão 
de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.5 após avaliação do pedido quanto à revisão da nota atribuída 
ao CONTEÚDO da redação, a Comissão de Análise de Recursos, verificou que, quanto à forma, 
o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c o item 8.11 do Edital, 
pois não apresenta fundamentação com argumentação lógica e consistente,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer da linha 6 e conteúdo por falta de amparo legal;
 

2.2. indeferir os demais quesitos, mantendo a nota do candidato 
inalterada.



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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1150/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  14.347.588 
PEDRO VICTOR DE CASTRO 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 tema,  o  candidato  não  transcreveu o  tema, 
“Ipsis litteris” deixando de apor as “aspas” e ainda grafou  a palavra “militar” com letra inicial 
maiúscula,  sendo  um  substantivo  comum,  (CEGALLA,  p.65),  sendo  pois  dois  pontos  a 
descontar em ortografia e morfo-sintaxe, portanto, a comissão de Análise de Recursos defere 
o pedido do candidato parcialmente, revertendo-lhe um ponto;

1.2.2  na  linha  12,  há  uma  rasura,  em  desacordo  com  as 
Instruções para realização da prova de redação;

1.2.3 a avaliação do conteúdo da redação exige a observação dos 
seguintes  itens:  1.Pertinência  ao  tema proposto;  2.  Argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato.  Vale ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um 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, 17 de junho  de 2010.

  
  (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1151/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-14.997.497 
PÉRICLES BATISTA DOS PASSOS SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, a apenação, que deveria ser assinalada 
em MS, prendeu-se à falta de pluralização da palavra atividade. O corretor equivocou-se no 
assinalamento. A alegação não foi acatada;

1.2.2  na  linha  3,  a  alegação  procede,  devendo ser  revertido  1 
ponto para o candidato;

1.2.3  na  linha  4,  a  alegação  sobre  a  ambigüidade  procede, 
devendo ser revertido 1 ponto para o candidato;

1.2.4 na linha 6, a alegação sobre a vírgula procede, devendo ser 
revertido 1 ponto para o candidato;

1.2.5 na linha 7, a alegação sobre a virgulação procede,  devendo 
ser revertido 1 ponto para o 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 
55 (cinquenta e cinco)  para 59 (cinquenta e nove) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1152/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG  -  6.607.056 
PITÁGORAS  LINCOLN  DE  MATOS  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  quesito  gramatical  o  candidato  deixou  de 
observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso 
deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente, 
anexando fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante 
no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  [o  texto  dissertativo],  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. Com olhos voltados 
para as observações acima, a Comissão reviu a redação do candidato, e manteve-lhe a nota 
atribuída,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1153/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  14.330.668 
PRISCILA GRACIELLE 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  nas  linhas  04  e  15,  o  apenamento  para  rasuras  está 
previsto no item 17 das “INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO”. E as 
rasuras foram em palavras diferentes, não caracterizando duplicidade.  A alegação não foi 
acatada;

1.2.2  na  linha  6,  o  acento  na  palavra  vêm  está  totalmente 
descaracterizado. A alegação não foi acatada;

1.2.3 na linha 13, a apenação na palavra vandalismo. A alegação 
procede, devendo ser revertido 1(um) ponto para a candidata;

1.2.4 nas linhas 14, 25, 27, as duplicidades de penalização quanto 
à palavra informações foram acatadas. Reverter 1 (um) ponto à nota final  da redação da 
candidata, observando que na linha 27 não foi descontado ponto em ortografia;

1.2.5  quanto  ao  conteúdo,  para  que  seja  produzido  um texto 
dissertativo  de  boa  qualidade,  não  basta  que  o  candidato  simplesmente  justaponha 
frases/orações inteligíveis, mas que, com certa freqüência, ferem a Norma Culta da Língua; 
também não basta abordar o tema de forma periférica, superficial, próximo ao senso comum. 
Ao  produzir  o  texto  dissertativo,  deve  haver  um  adequado  entrelaçamento  de 
idéias/argumentos que forem expostos. É primordial, além de obedecer a NCL, fazer uso de 
intertextualidade, apresentar um domínio vocabular bem acima da linguagem grupal, que é 
bastante exígua. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para 
conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade. A Comissão reviu a 
redação da candidata, e manteve-lhe a nota atribuída,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 59 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1154/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.908.722 
RAFAEL  JACOB  DOS  REIS  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final,  sua 
revisão;

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

1.2.1 quanto à forma, o pedido interposto referente ao conteúdo, 
não está em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c o item 8.11 do Edital, pois não apresenta 
fundamentação com argumentação lógica e consistente;

1.2.2 nas linhas 5, 10 e 11, o candidato não anexou bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do 
Edital, portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato;

1.2.3 na linha 10, em relação à grafia da palavra “informação” 
esta não apresenta a acentuação gráfica correta quanto ao sinal “til” que foi posicionado entre 
as  vogais  “a”  e  “o”,  portanto  a  Comissão  de  Análise  de  Recursos  indefere  o  pedido  do 
candidato,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir  o  pedido  quanto  a  linha  10  e  não  conhecer  dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1155/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CTSP/2010 - RMBH – MG -  13.452.448 
RAFAEL MARCOS 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  o candidato  não  observou  o  disposto  no  item  8.5.2, 
constante no Anexo D, que remete ao 8.11, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1156/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  12.097.849 
RAILSON 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  à  forma,  o  pedido  interposto  não  está  em 
consonância com o item 8.3 c/c o item 8.11 do edital DRH/CRS n° 08/2009, de 29 de maio de 
2009 – CTSP/2010-RMBH, pois o recurso não apresenta 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, 17 de  junho  de 2010.

       (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1157/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-14.506.750 
RAMON DA SILVA VERTEIRO  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, a Comissão Revisora delibera que deverá 
ser descontado apenas um ponto na nota do candidato em morfossintaxe devido à ausência 
das  “aspas”  e  transcrição  incompleta  do  tema,  entendendo  que  a  letra  “i”,  na  palavra 
“informações” está realmente escrita em letra maiúscula,  revertendo-se, pois, dois pontos à 
nota do candidato;

1.2.2 nas linhas 7 e 24, trata-se de erros em morfossintaxe e não 
de  erros  idênticos  em  ortografia,  havendo  equívoco  na  posição  dos  erros  a  serem 
descontados, no entanto procedem os descontos dos pontos;

1.2.3 quanto ao conteúdo,  A avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação exigiu a observação dos seguintes itens: III- Adequação do uso de articuladores; IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação,  
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:



2.1  conhecer  do  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 (cinqüenta e oito) para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG,    de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1158/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  13.687.893 
RAPHAEL LUIZ DA SILVA 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  na  linha  6,  o  candidato  grafou a  palavra  “formação”  de 
forma incorreta, faltando o sinal que indica a nasalização da letra “a”, na sílaba ”ão”, portanto 
a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.2 na linha 8, foram descontados três pontos em ortografia; 
um dos pontos tem referência ao erro ortográfico existente na palavra “distinguir”, escrita 
pelo candidato como “destinguir”; os outros dois erros se referem à grafia de duas palavras de 
forma incorreta, portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato 
nesse aspecto;

1.2.3 nas linhas 12 e 13,  descontaram-se pontos devido à grafia 
de duas palavras de forma incorreta, portanto a Comissão de Análise de Recursos indefere o 
pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.4  quanto  ao  conteúdo,  A  avaliação  da  Prova  de  Redação 
exigiu a observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade. Assim,  em  consonância  com  os  aspectos  acima 
citados,  o  conteúdo  da  redação  do  candidato  foi  reavaliado  pela  Comissão  Revisora  que 
mantém  as  notas  atribuídas,  uma  vez  que  a  avaliação  foi  justa  sob  todos  os  aspectos 



questionados,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1159/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH-  MG  –  8.621.988 
RAPHAEL RODOLPHE FERREIRA JOVÉ interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota 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 avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2 na linha do tema deveria ser transcrito Ipsis litteris,  como 
se  apresenta  nas  recomendações  para  a  produção  do  texto  da  redação  –  prova  II,  e  o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, no entanto a Comissão Revisora delibera que o 
erro é de morfossintaxe e não de ortografia, permanecendo inalterado o desconto dos pontos 
nessa linha;

1.2.3 na  linha  15  o  candidato  grafou  a  palavra  “oficinas” 
acrescentando um acento agudo sobre a primeira letra “i” (ofícinas), correção correta,

2 RESOLVE:

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

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



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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1160/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG- 12.788.241 RAUL 
GIL GOMES SAMPAIO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 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 deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”;

1.2.2  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1161/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.669.457 
RAUL RAMOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório dos pontos 
que lhe foi atribuído na prova 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 tema, quanto à sua transcrição, o candidato fê-
la  de  forma  incompleta  e  não  inseriu  as  “aspas”  conforme  o  tema  se  apresenta  nas 
recomendações  para  produção  do  texto  da  redação  –  Prova  II.  Entretanto,  a  Comissão 
revisora delibera que o erro apresentado é alusivo à morfossintaxe, considerando apenas um 
erro e, sendo assim, reverte 1 (um) ponto ao candidato;

1.2.2 na linha 23, o recurso não apresenta fundamentação com 
argumentação lógica e consistente, além de não conter anexada a fotocópia da bibliografia 
pesquisada;

1.2.3 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante à linha 23 por falta de 



amparo lega;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 56 (cinqüenta e seis) para 57 (cinqüenta e sete) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1162/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 16.046.813 REGINIS 
OLIVEIRA BARBOSA interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório dos 
pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, deveria ter sido transcrito  Ipsis litteris,  
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, no entanto a Comissão Revisora delibera que o 
erro é de morfossintaxe e não de ortografia, revertendo um ponto à nota final do candidato;
 

1.2.2 na linha 1, o candidato grafou a palavra “interligamento” de 
forma incorreta,  quanto  à  letra  “t”,  caracterizando  erro  de  ortografia,  portanto  Comissão 
Revisora indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.3  na  linha  2,  o  candidato  grafou  as  palavras  “de”  e 
“informação” sem incluir espaço entre elas dificultando o entendimento do texto, portanto, a 
Comissão Revisora indefere o pedido do candidato nesse aspecto,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
59 (cinquenta e nove)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato. 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1163/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH-  11.669.118 
REINALDO PEIXOTO DE GODOY  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota 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 deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente,  anexando  fotocópia  da 
bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante no 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, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1164/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH-  2041211  –  DF 
REINALDO PINHEIRO DA 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, quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c 
o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, pois 
o recurso não apresenta fundamentação com argumentação lógica e consistente, além de 
conter a identificação do candidato,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

     (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1165/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 1.275.420 RUDSON 
PEDROSO DE LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório dos 
pontos que lhe foi atribuído na 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 21, a Comissão Revisora delibera que a letra 
“p” na palavra “polícia” é compreendida por quem lê como letra inicial maiúscula, pois assim 
se apresenta, contudo, na linha 21, foi descontado um ponto pelo mesmo motivo, tratando-
se, pois, de erro ortográfico idêntico e por isso reverte um ponto à nota do candidato;

1.2.3 quanto ao último parágrafo, o candidato não sustentou suas 
alegações com a cópia da bibliografia pesquisada e a Comissão Revisora indefere o pedido do 
candidato fundamentando-se no item 8.3 c/c o item 8.5.2 do Edital;
 

1.2.4 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação,  
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

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 54 (cinqüenta 
e quatro) para 55 (cinqüenta e cinco) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1166/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 11.527628 SOLON 
ANDRADE BARROS interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório dos 
pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, este deveria ser transcrito Ipsis litteris,  
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, no entanto a Comissão Revisora delibera que o 
erro é de morfossintaxe e não de ortografia, permanecendo o desconto de um ponto;

1.2.2 na linha 3, o candidato não anexou bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital, pelo que 
a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.2.3 na linha 7, após análise das alegações do candidato quanto à 
construção  da  oração  “policial  militar  atender  ao  público”  e  tendo  anexado  a  bibliografia 
pesquisada ao recurso, a Comissão Revisora defere o pedido do candidato revertendo 1(um) 
ponto à nota final do candidato;
 

1.2.4 nas linhas 18 e 21, após análise a Comissão revisora delibera 
que nessas linhas não há erro em morfossintaxe. O candidato repetiu a palavra “policial” por 
duas vezes em um mesmo parágrafo, constituindo falhas no processo da construção do texto 
(propriedade vocabular), portanto, delibera o pedido do candidato nesse aspecto, revertendo 2 
(dois) pontos à nota final da redação;

12.5 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 



adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante à linha 3, por falta de 
amparo legal;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 53 (cinqüenta e três) para 56 (cinqüenta e seis) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1167/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  12.980.794 
TAIGMAR VENTURA 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  à  forma,  o  pedido  interposto  não  está  em 
consonância com o item 8.5.2 c/c o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 de maio 
de 2009 – CTSP/2010-RMBH, pois o contém a identificação do candidato,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1168/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  14.623.596 
THADEU FILIPE 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  avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1169/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  11.644.103 
THIAGO DE CASTRO 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  quesito  gramatical  o  candidato  deixou  de 
observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso 
deverá ser digitado e conter  fundamentação com argumentação lógica e consistente, 
anexando  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada e  apresentado  conforme  modelo 
constante no anexo “D”;

1.2.2  a avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir  o  pedido  quanto  ao  conteúdo  e  não  conhecer  do 
pedido  referente  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1170/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH-  MG  –  8.432.006 
THIAGO SENA 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  avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1171/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  13.364.084 
THIAGO SILAS 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  a avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2  quanto  à  transcrição  do  tema,  as  palavras  “era”  e 
“informação” devem ser escritas com letras iniciais maiúsculas, pois são substantivos próprios 
(CEGALLA, p. 65), daí o desconto de dois pontos em ortografia, e ainda, o candidato não 
transcreveu o tema conforme este se apresenta nas recomendações para a produção do texto 
da redação – prova II, deixando de inserir as “aspas”, sendo que o erro é de morfossintaxe e 
não de pontuação, havendo equívoco quanto ao campo para desconto do campo, contudo; o 
erro e o desconto de um ponto 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, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1172/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – 12.469.018 TIAGO 
MEIRELES DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório 
dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, o candidato não transcreveu o tema de 
forma correta, deixando de inserir as “aspas” e o tema de forma completa, constituindo erro 
em  morfossintaxe,  entretanto,  a  Comissão  Revisora  defere  esse  pedido  parcialmente, 
entendendo  que  deve  ser  descontado  somente  1  (um)  ponto  do  candidato  no  quesito 
morfossintaxe, revertendo 2 (dois) pontos à nota final do candidato;

1.2.2  nas linhas 1,  2,  4,  9, 11 e 13,  o candidato não anexou 
bibliografia pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 
8.11 do Edital, pelo que a Comissão Revisora indefere os pedidos alusivos a essas linhas;

1.2.3 nas linhas 17 e 19, o candidato alega que a palavra “perca” 
foi escrita corretamente, contudo, verifica-se que se apresenta ininteligível, porém, delibera 
reverter 1 (um) ponto à nota final do candidato por se tratar de erro ortográfico idêntico (item 
5.2.2.2.1 do Edital;
 

1.2.4 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no que tange às linhas 1, 2, 4, 9, 11 
e 13, por falta de amparo legal;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 45 (quarenta e cinco) para 48 (quarenta e oito) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1173/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  13.190.930 
UALACE DE OLIVEIRA 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, quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c 
o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, pois 
o recurso contém a identificação do candidato,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1174/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  –  RMBH- MG –  12.484.183 
VALÉRIA CÁTIA 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 avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I - Pertinência ao tema proposto; II - Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III  -  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV  -  Organização 
adequada de parágrafos e V - Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pela candidata. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2 a candidata deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir  o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer dos 
pedidos  referentes  aos  demais  quesitos,  por  falta  de  amparo  legal,  mantendo  a  nota  do 
recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1175/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  12.285.974 
VICTOR  EMMANUEL  SALUSTIANO  PIRONI  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota 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 avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade;

1.2.2 o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1176/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-14.736.882 
WALTER  DE  AZEVEDO DE  OLIVEIRA  PRADO  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

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

1.2.1  quanto  a  forma,  o  pedido  interposto  não  está  em 
consonância com o item 8.5.1 do edital, “por se tratar de prova de cunho apenas eliminatório, 
não serão analisados  os recursos contra a prova de redação dos  candidatos  que  tenham 
alcançado nota mínima para aprovação nesta prova, conforme o estipulado no item 5.2.7”,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

     (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1177/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  15.184.165 
WANDERSON DE OLIVEIRA SILVINO  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 erro foi descontado em relação à inexistência 
de “aspas” no ato da transcrição do tema, o qual se apresenta entre “aspas” nas orientações 
para a produção do texto da redação – prova II, sendo assim, o erro é de morfossintaxe e não 
de ortografia, havendo um equívoco durante a correção, contudo, o erro permanece;

1.2.2 na linha 7, o candidato não anexou a bibliografia pesquisada 
conforme cita o item 8.3 do Edital;

1.2.3  na  linhas  2,  6,  13  e  18,  a  alegação  do  candidato  não 
procede  quanto  à  linha  2,  pois  não  se  computou  erro  ortográfico  e  na  linha  13,  o  erro 
ortográfico  apontado  tem  relação  com  a  grafia  da  palavra  “têm”  (verbo),  grafada  pelo 
candidato sem a acentuação gráfica correta. Quanto às linhas 1, 6 e 18 foram descontados 
pontos pela grafia da palavra “era” com letra inicial minúscula quando deveria ser grafada 
com letra inicial maiúscula (nome de épocas históricas (CEGALLA, p.65), e sendo assim, a 
Comissão Revisora defere o pedido do candidato, acrescentando-lhe 2 (dois) pontos, por se 
tratar de erro ortográfico idêntico;
 

1.2.4  nas  linhas  6  e  19,  foram descontados  dois  pontos  pelo 
mesmo erro ortográfico, no caso, se trata da palavra “informações” como substantivo próprio, 
portanto deve ser escrita com letra inicial maiúscula (nome de épocas históricas (CEGALLA, 
p.65), e sendo assim, a Comissão Revisora defere o pedido do candidato, acrescentando-lhe 1 
(um) ponto,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante à linha 7 por falta  de 
amparo legal;



2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 54 (cinqüenta e quatro) para 57 (cinquenta e sete) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1178/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  8.147.311 
WARLLEY ANTUNES 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 nas linhas 1 e 8, quanto ao erro de ortografia na palavra 
“polícia”,  a  Comissão  Revisora  delibera  que  o  erro  de  ortografia  é  idêntico.  A  alegação 
procede, devendo se acrescido 1 (um) ponto ao candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação  exigiu  a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II- 
Argumentação coerente das idéias e informatividade; III- Adequação do uso de articuladores; 
IV-  Organização  adequada  de  parágrafos  e  V-.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional 
ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade. 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 
55 (cinquenta e cinco)  para 56 (cinqüenta e seis) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

     (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1179/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-14.023.263 
WASHINGTON RODRIGUES DE SOUSA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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  candidato  escreveu  as  palavras  “era”  e 
“informação” com letra inicial  minúscula  incorretamente,  pois  os  substantivos  são próprios 
(CEGALLA, p.65), portanto a Comissão Revisora indefere esse pedido;

1.2.2  na  linha  2,  o  ponto  descontado  se  refere  à  grafia  das 
palavras “para o” que apresenta a letra “p” e “o” escritas de forma incorreta, procedendo ao 
desconto  de  pontos,  portanto,  a  Comissão  Revisora indefere  o  pedido  do candidato  nesse 
aspecto;

1.2.3  nas  linhas  4  e  9,  o  candidato  escreveu  palavras 
incorretamente  riscando-as,  rasurando  o  texto,  portanto,  a  Comissão  Revisora  indefere  o 
pedido do candidato nesse aspecto;
 

1.2.4  na  linha  16,  o  candidato  escreveu  a  palavra  “facilitar” 
apresentando  um  acento  agudo  na  letra  “i”,  sendo  uma  palavra  oxítona  não  acentuada 
(CEGALLA,72), portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.5 na linha 17, o candidato grafou a palavra “rápida” com o “i” 
reforçado,  não tornando a palavra ininteligível,  portanto,  a  Comissão Revisora defere esse 
pedido, revertendo 1(um) ponto à nota final do candidato;

1.2.6 na linha 20, o candidato grafou as palavras “Polícia Militar” 
utilizando letra inicial minúscula, o que constitui erro, pois se trata de substantivos próprios 
(CEGALLA, p.65) e ainda, equivocou-se ao citar que já havia sido penalizado pelo mesmo erro 
na linha 1, a qual não apresenta nenhum desconto de pontos, não sendo observado nenhum 
desconto de ponto por erro idêntico de ortografia, portanto, a Comissão Revisora indefere esse 
pedido;



1.2.7 na linha  26, o candidato alega que lhe foi descontado um 
ponto pela grafia das palavras “era da informação” com letras iniciais minúsculas, contudo, 
nesta linha não há pontos descontados no quesito ortografia,  equivocando-se o candidato, 
portanto, a Comissão Revisora indefere esse pedido;

1.2.8 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 50 (cinquenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1180/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-10.075.924 
WEBERT  AGUIAR DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na 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 tema e do título, o candidato grafou a palavra 
“informações”  com  letra  inicial  minúscula,  tratando-se  de  substantivo  próprio  (CEGALLA, 
p.65);  no título,  o  candidato  inseriu  ponto final  e,  no bojo  da gramática  referenciada  do 
concurso verifica-se que títulos não contêm ponto final;

1.2.2 na linha 1, há dois erros ortográficos quanto à grafia das 
palavras “era” e “informação” que devem ser grafadas com letra inicial maiúscula por tratar-
se de substantivo próprio ( CEGALLA, p.65);

1.2.3 na linha 3, a separação silábica da palavra “progresso” está 
correta  (  CEGALLA,  p.  37).  A  alegação  procede,  devendo se  acrescido  1  (um)  ponto  ao 
candidato;

1.2.4  nas  linhas  5  e  7,  a  alegação  do  candidato  encontra-se 
inconsistente e sem fundamentação na bibliografia pesquisada, conforme cita o item 8.3 c/c o 
item 8.11 do Edital;

1.2.5 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 



apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,
 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante às linhas 5 e 7 por falta 
de amparo legal;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 50 (cinqüenta) para 51 (cinquenta e um) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1181/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  13.539.054 
WELLINGTON AUGUSTO MENDES 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 à forma, o candidato deixou de observar o previsto 
no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser digitado e 
conter fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da 
bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1182/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  12.259.648 
WELLINGTON 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 nas  linhas  3  e  4,  foram  descontados  dois  pontos  pelo 
mesmo erro ortográfico, quanto à separação silábica da palavra “mais”. A alegação procede, 
devendo se acrescido 1 (um) ponto ao candidato;

1.2.2 nas linhas  7 e 10, as palavras assinaladas e que contêm 
erros ortográficos são “política” e “clássicas”, não se tratando de erro ortográfico idêntico. A 
alegação não procede;

1.2.3  nas  linhas  13  e  15,  há  desconto  de  pontos  por  erro 
ortográfico idêntico quanto à palavra “dá” (verbo), portanto, a Comissão Revisora defere o 
pedido do candidato, acrescentando-lhe um ponto; 

1.2.4 nas linhas  15 e 18, a situação apresentada pelo candidato 
inexiste. A alegação não procede;

1.2.5 quanto ao conteúdo,  nos quesitos I, III e IV, a Comissão 
Revisora, após criteriosa análise, verificou que, quanto à forma, o pedido interposto não está 
em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 
de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, pois o candidato não apresentou fundamentação com 
argumentação lógica e consistente, mantendo a nota atribuída nestes 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 
50 (cinquenta)  para 52 (cinqüenta e dois) pontos;



2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 junho  de 2010.

     (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1183/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  11.770.515 
WENDELES CARVALHO ALVES 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 nas linhas 1, 13 e 29  o candidato  deixou de observar o 
previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso deverá ser 
digitado  e  conter  fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente,  anexando 
fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo 
“D”. Na linha 29 não há qualquer indicação de desconto de pontos em relação á ortografia; 

1.2.2 na linha do tema: o tema deveria ser transcrito Ipsis litteris,  
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato grafou a palavra “policial” com letra inicial maiúscula, sendo este um substantivo 
comum (CEGALLA, p.65), portanto a Comissão Revisora indefere o pedido do candidato nesse 
aspecto;

1.2.3  a avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:



2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e linha do tema e não 
conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por falta de amparo legal, mantendo a 
nota do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1184/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  15.161.196 
WENDELL CAMBRAIA LOBO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova 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, na palavra “informações”, a letra “r” foi escrita 
incorretamente, apresentando-se ininteligível. A alegação não procede;

1.2.2  na  linha  4,  as  palavras  assinaladas  e  que  contêm erros 
ortográficos são “ através”, escrita pelo candidato na forma “atravez” e “rádios” escrita pelo 
candidato sem a acentuação gráfica (radios). A alegação não procede;

1.2.3 na linha  10, a palavra “ensinando-o” foi escrita de forma 
incorreta, com as sílabas separadas, sendo também considerada ininteligível. A alegação não 
procede;

1.2.4  na linha  12,  há somente um erro  ortográfico  na palavra 
“dizer” escrita pelo candidato como “diser”, tratando-se de equívoco durante a correção da 
prova. A alegação procede, devendo ser acrescido 1 (um) ponto para o candidato;

1.2.5  na  linha  9  e  13:  embora  tenham  o  mesmo  radical,  as 
palavras assinaladas como erro ortográfico não são idênticas (filosófico/filosófica). A alegação 
não procede;

1.2.6  quanto  ao  conteúdo,  nos  quesitos  III  e  IV,  a  Comissão 
Revisora, após criteriosa análise, verificou que, quanto à forma, o pedido interposto não está 
em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c o item 8.11 do Edital DRH/CRS nº 08/2009, de 29 
de maio de 2009 – CTSP/2010-RMBH, pois o candidato não apresentou fundamentação com 
argumentação lógica e consistente, mantendo-se a nota atribuída nestes quesitos,

2 RESOLVE:



2.1  não  conhecer  do  recurso  quanto  ao  conteúdo  por  falta  de 
amparo legal;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 55 (cinquenta e cinco)  para 56 (cinqüenta e seis) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

    (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1185/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  15.516.235 
WESLLEY SANTOS 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  a avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1186/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  RMBH-  MG  –  9.179.964 
WESTERLEY ZUBER  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 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 avaliação  do  conteúdo  da  Prova  de  Redação  exigiu  a 
observação dos seguintes itens: I- Pertinência ao tema proposto; II- Argumentação coerente 
das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV-  Organização 
adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados 
pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado 
pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1187/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  – RMBH- MG –  13.350.787 
WILIAN BATISTA 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:

1.2.1  o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do  edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no anexo “D”,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1188/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.081.877 
RAPHAEL HENRIQUE DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final, sua 
revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios  do conteúdo  e  dos  aspectos gramaticais,  a  nota  total  da  redação equivale  a  71 
(setenta e um) 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 53 (cinqüenta 
e três) para 71 (setenta e um) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1189/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-14.289.858 
REGINALDO PEDRO SANTANA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final,  sua 
revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios  do conteúdo  e  dos  aspectos gramaticais,  a  nota  total  da  redação equivale  a  64 
(sessenta e 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,  devendo  a  nota  ser  alterada  para  64 
(sessenta e quatro) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1190/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-8.028.456 
RENAN  DE  ALMEIDA  LIMA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final,  sua 
revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios  do conteúdo  e  dos  aspectos gramaticais,  a  nota  total  da  redação equivale  a  60 
(sessenta) 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 55 (cinqüenta 
e cinco)  para 60 (sessenta) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1191/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-8.775.702 
RICARDO PARDINHO COSTA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final,  sua 
revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios  do conteúdo  e  dos  aspectos gramaticais,  a  nota  total  da  redação equivale  a  68 
(sessenta e oito) 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 00 (zero) 
para 68 (sessenta e oito) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1192/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.764.414 
ROBERTO FRANCISCO MACÁRIO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final,  sua 
revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios  do conteúdo  e  dos  aspectos gramaticais,  a  nota  total  da  redação equivale  a  63 
(sessenta e 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,  devendo  a  nota  ser  alterada  para  63 
(sessenta e três) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1193/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.092.284 
URIAS SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório dos pontos 
que lhe foi atribuído na prova 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 tema, o candidato não transcreveu o tema de 
forma completa e correta, deixando de inserir as “aspas”, constituindo erro em morfossintaxe, 
entretanto, a Comissão Revisora defere esse pedido parcialmente, entendendo que deve ser 
descontado somente um ponto do candidato no quesito morfossintaxe,  revertendo 3 (três) 
pontos à nota final do candidato;

1.2.2 na linha 3, o candidato riscou a palavra “se” a qual já havia 
sido escrita na linha anterior, invalidando-a para o texto, contudo caracteriza-se em rasura, 
portanto, a Comissão Revisora indefere esse pedido;

1.2.3 nas linhas 6, 8, 15 e 20, o candidato não anexou bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do 
Edital  DRH/CRS  nº  08/2009,  de  29  de  maio  de  2009  –  CTSP/2010-RMBH,  pelo  que  a 
Comissão Revisora indefere os pedidos alusivos a essas linhas;

 1.2.4 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores  e  IV- 
Organização adequada de parágrafos. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. O 
ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, 
pendor para a reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e 
síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de  estruturas  lingüísticas 
específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e objetivo. A coerência é um aspecto de 
grande  importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores 
excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros 



enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de 
sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante às linhas 6, 8, 15 e 20 por 
falta de amparo legal; 

2.2. deferir  o pedido parcialmente quanto aos demais quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 52 (cinqüenta e dois) para 55 (cinqüenta e cinco) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1194/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.683.659 
VICTOR DOS SANTOS ALVES  interpôs  recurso administrativo  por  não  concordar  com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final,  sua 
revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios  do  conteúdo  e  dos  aspectos  gramaticais,  a  nota  total  da  redação  equivale  a 
76(setenta e seis) 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 46 (quarenta 
e seis)  para 76 (setenta e seis) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1195/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-16.642.229 
SELVINO RODRIGUES ALVES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 Comissão Revisora delibera que não há erro na 
grafia da palavra “tradições”, revertendo um ponto ao candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a observação dos seguintes itens: II- Argumentação coerente das idéias e informatividade; 
III- Adequação do uso de articuladores e IV- Organização adequada de parágrafos. A soma 
desses  elementos,  analisados  pelo  responsável  pela  correção,  traduz  uma  nota  justa  e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de 
quem escreve amadurecimento no assunto tratado, pendor para a reflexão, raciocínio lógico, 
potencial  argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além do domínio  de expressão 
verbal  adequada  e  de  estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro, 
conciso e objetivo.  A coerência  é um aspecto  de grande importância  para a eficiência  da 
dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores  excessivos  ou  explicações  desnecessárias. 
Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a 
ele. Esses itens, acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao 
texto o esperado nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
46 (quarenta e seis) para 47 (quarenta e sete) pontos;



2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1196/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1   a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-12.686.550 
SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final, sua 
revisão;

1.2 A comissão de recursos, após criteriosa análise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios  do  conteúdo  e  dos  aspectos  gramaticais,  a  nota  total  da  redação  equivale  a 
86(oitenta e seis) 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 56 (cinquenta 
e seis)  para 86 (setenta e seis) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1197/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.137.925 
RUBENS  SANTOS  ROCHA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, este deveria ser transcrito  Ipsis litteris, 
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato  deixou  de  transcrever  as  “aspas”  e  o  tema  de  forma  completa,  no  entanto  a 
Comissão Revisora delibera que o erro é de morfossintaxe e não de ortografia, revertendo um 
ponto à nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

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 52 (cinquenta 
e dois) para 53 (cinqüenta e três) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1198/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.638.309 
SELVO AGUIAR JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório 
dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, este deveria ser transcrito  Ipsis litteris, 
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido 
do candidato nesse aspecto;

1.2.2 na linha 1, o candidato grafou a palavra “tempos” de forma 
legível, portanto, a Comissão Revisora delibera que não há rasuras e/ou outro erro detectado, 
revertendo um ponto à nota final da redação;

1.2.3  nas  linhas  2  e  6,  após  análise  da  grafia  das  palavras 
“informação” e “televisão”, verificou-se que o candidato escreveu a letra “o” no lugar da letra 
“a” nas sílabas “ção” e “são”, e ainda, na grafia da palavra “benfeitorias” há erro na grafia da 
letra “b”, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido do candidato nesse aspecto;
 

1.2.4 na linha  7, o candidato alega que foram descontados três 
pontos em ortografia nessa linha, contudo há somente dois erros ortográficos e, após análise, 
a Comissão revisora considera o pedido do candidato,  revertendo um ponto à nota final da 
redação;

1.2.5 na linha 14, a palavra “pode” grafada pelo candidato confere 
legibilidade e a Comissão revisora defere o pedido do candidato nesse aspecto revertendo um 
ponto à nota final da redação;

1.2.6  nas  linhas  16  e  17,  após  análise  da  divisão  silábica  da 
palavra “fazendo” a Comissão Revisora delibera que há somente um erro ortográfico (linha 16), 
portanto defere o pedido do candidato nesse aspecto,  revertendo um ponto à nota final da 
redação;



1.2.7 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 46 (quarenta e seis) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1199/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.745.568 
YURI  REZENDE  LATALISA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, este deveria ser transcrito  Ipsis litteris, 
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, no entanto a Comissão Revisora delibera que o 
erro é de morfossintaxe e não de ortografia, mantendo o desconto de um ponto;

1.2.2  na  linha 2,  após  análise  da  divisão  silábica  da  palavra 
“especificidade”  conforme  se  apresenta  na  redação  do  candidato,  a  Comissão  Revisora 
delibera que há erro na divisão silábica, pois o candidato utilizou dois traços (um na linha 2 e 
outro na linha 3), ou seja, em desacordo com as normas ortográficas, e ainda, delibera que a 
palavra “tendências” está escrita de forma correta e legível,  portanto a Comissão Revisora 
indefere o pedido do candidato parcialmente nesses aspectos,  revertendo um ponto à nota 
final;

1.2.3  nas  linhas  8  e  12,  o  candidato  não  anexou  bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do 
Edital, portanto Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essas linhas;
 

1.2.4 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 



apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 (cinqüenta e três) para 54 (cinqüenta e quatro) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1200/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  14.328.420 
RUBENS ALVES 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  Recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que, quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c 
o item 8.11 do Edital, pois o recurso não apresenta fundamentação com argumentação lógica 
e consistente, além de conter a identificação do candidato,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1201/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  13.921.483 
RONEI MARQUES 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  Recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que, quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 e 8.5.2 c/c 
o item 8.11 do Edital, pois o recurso não apresenta fundamentação com argumentação lógica 
e consistente, além de conter a identificação do candidato,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1202/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-7.775.214 
RÔMULO PINTO DE OLIVEIRA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 ponto descontado se refere à grafia da palavra 
“cada”, contudo, é possível o entendimento da palavra, não estando ininteligível, portanto, a 
Comissão Revisora defere esse pedido, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 na linha 9, o candidato grafou a palavra “intuito” inserindo 
um acento agudo no segundo “i”;  observa-se que há diferença entre  acentos agudos  e  o 
“pingo” das letras “i” na caligrafia do candidato, portanto, o desconto do ponto em ortografia 
procede e a Comissão Revisora indefere esse pedido;

1.2.3 na linha 19, o candidato escreveu a palavra “indivíduo” sem 
a acentuação  gráfica  pertinente  sendo descontado  um ponto em ortografia,  no entanto,  a 
Comissão  revisora  delibera  que  nesta  linha  não  há  outro  erro  de  ortografia,  conforme 
assinalado, entendendo que houve um equívoco, portanto, defere o pedido do candidato nesse 
item, revertendo um ponto à nota final do candidato;
 

1.2.4 na linha 21, o candidato não anexou bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital, pelo que 
a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.2.5 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 



adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante à linha 21 por falta de 
amparo legal;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 51 (cinqüenta e um) para 53 (cinqüenta e três) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1203/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.101.458 
RODRIGO ARAÚJO interpôs recurso administrativo por não concordar com o somatório dos 
pontos que lhe foi atribuído na prova 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 ponto descontado se refere à grafia da palavra 
“informação” que se apresenta com um sinal  sobre a letra “o” na sílaba “ão”, portanto,  o 
desconto de ponto por erro ortográfico permanece e a Comissão Revisora indefere esse pedido;

1.2.2 nas linhas 10, 13 e 17, o candidato não anexou bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do 
Edital, pelo que a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.3 na linha 11, o candidato escreveu a palavra “seguimento” no 
lugar de “segmento” que tem relação com o contexto, houve, no entanto, um equívoco quanto 
à coluna para desconto do ponto que se caracteriza como erro em morfossintaxe e não em 
ortografia, portanto, o desconto de um ponto procede e a Comissão Revisora indefere o pedido 
alusivo a essa linha;
 

1.2.4 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante às linhas 10, 13 e 17 por 
falta de amparo legal;

2.2 indeferir o pedido quanto aos demais quesitos, mantendo a 
nota do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1204/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH –  MG-  11.690.723 
ROBSON GONÇALVES 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 Recursos, após criteriosa análise, verificou que, 
quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 8.3 c/c o item 
8.11do  Edital,  pois  o  recurso  não  contém  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, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1205/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.623.229 
ROBSON AGUILAR CARNEIRO FILHO  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 A Comissão de Recursos, após criteriosa análise do somatório 
dos  pontos  atribuídos,  verificou  que,  de  acordo  com  a  correção  da  redação  quanto  aos 
critérios  do conteúdo  e  dos  aspectos gramaticais,  a  nota  total  da  redação equivale  a  62 
(sessenta e dois) pontos e não 56 (cinquenta e seis) 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 56 (cinquenta 
e seis)  para 62 (sessenta e dois) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1206/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH – MG –  17.826.636 
RAMON CALDEIRA 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 na linha 2, o candidato escreveu a palavra “meios” de forma 
incorreta tendo riscado-a e na linha acima esta palavra já estava escrita de forma correta, 
constituindo rasura; 

1.2.2 na linha 4, a palavra “informações” também se apresenta 
rasurada, portanto a Comissão Revisora indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.3  quanto  ao  conteúdo,  avaliação  da  redação  exige  a 
observação dos seguintes itens: 1.Pertinência ao tema proposto; 2. Argumentação coerente 
das idéias e informatividade; 3. Adequação do uso de articuladores; 4. Organização adequada 
de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo corretor 
responsável  pela  redação,  gera uma nota  justa  e  proporcional  ao texto  apresentado  pelo 
candidato,  ressaltando que, em consonância  com a teoria do eminente linguista José Luiz 
Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a 
partir  das  idéias  de  seu  tempo  e  das  concepções,  crenças,  valores  e  acontecimentos  da 
sociedade no qual se insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 
2002). Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, 
uma após a outra, não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide 
pela manutenção da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente 
seu pleito,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

     (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1207/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  14.559.447 
ROBERT CRUZ SIQUEIRA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova 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 tema, a Comissão Revisora delibera que deverá 
ser descontado apenas um ponto em morfossintaxe devido à ausência das “aspas” no ato da 
transcrição do tema que assim se apresenta nas recomendações para a elaboração do texto 
da  redação  –  prova  II  e  que  constitui  rasura  a  palavra  riscada  no  texto  da  redação, 
indeferindo o pedido do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação,  
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1207/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  14.559.447 
ROBERT CRUZ SIQUEIRA  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova 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 tema, a Comissão Revisora delibera que deverá 
ser descontado apenas um ponto em morfossintaxe devido à ausência das “aspas” no ato da 
transcrição do tema que assim se apresenta nas recomendações para a elaboração do texto 
da  redação  –  prova  II  e  que  constitui  rasura  a  palavra  riscada  no  texto  da  redação, 
indeferindo o pedido do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação,  
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1208/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  15.781.777 
RENATO 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 do tema,  este deveria ser transcrito Ipsis litteris,  
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, no entanto a Comissão Revisora delibera que o 
erro é de morfossintaxe, mantendo o desconto de um ponto;

1.2.2 na linha 3, o candidato não anexou bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital DRH/CRS 
nº  08/2009,  de 29  de  maio  de 2009 – CTSP/2010-RMBH,  portanto  a  Comissão  Revisora 
indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.3 na linha 8, o candidato grafou a palavra ”está” e a riscou, 
contudo, a Comissão Revisora delibera que o ponto descontado procede, pois a palavra escrita 
de forma correta não apresentou a acentuação gráfica pertinente ( palavra oxítona terminada 
em “a”) – Cegalla, p. 72, portanto indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.4  na  linha  17,  o  candidato  grafou  as  palavras  “era”  e 
“informação” com letra inicial minúscula, sendo as duas palavras, no contexto, substantivos 
próprios, portanto deveriam apresentar letra inicial maiúscula (CEGALLA, p.65), pelo que a 
Comissão Revisora indefere o pedido do candidato nesse aspecto, contudo, a palavra inicial do 
período nessa linha foi riscada, constituindo rasura, portanto, a Comissão Revisora indefere o 
pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.5 na linha do título,  há rasura no início da linha, portanto a 
Comissão de Análise de Recursos indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.6 quanto ao conteúdo,  A avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação  exigiu  a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II- 
Argumentação coerente das idéias e informatividade; III- Adequação do uso de articuladores; 



IV-  Organização  adequada  de  parágrafos  e  V-.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional 
ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante à linha 3, por falta de 
amparo legal;

2.2 indeferir o pedido quanto aos demais quesitos, mantendo a 
nota do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

 (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1209/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  10.639.491 
RENATO CLEMENTE 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 Comissão Revisora delibera que a palavra está 
grafada de forma ininteligível, mantendo o desconto um ponto;

1.2.2 na linha 7, a Comissão Revisora delibera que houve três 
erros em morfossintaxe e além disso o candidato não anexou a bibliografia pesquisada em 
consonância com o item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital, mantendo, pois, o desconto de um 
ponto;

1.2.3 na linha 8, a Comissão Revisora delibera que a letra “c” da 
palavra “contato” está grafada com letra inicial maiúscula, mantendo, pois, o desconto de um 
ponto;

1.2.4 na linha 11, a Comissão Revisora delibera que houve rasura 
indeferindo o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.5 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação,  
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,



2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1210/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-  12.354.766 
SAMUEL GUIMARÃES 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 nas linhas 2 e 20, a Comissão Revisora delibera que há erro 
ortográfico,  pois  as  palavras  grafadas  de  forma  incorreta  foram  riscadas  caracterizando 
rasuras;

1.2.2 nas linhas 3, 5 e 9, a Comissão Revisora delibera que os 
erros  assinaladas  são  de  morfossintaxe  e  não  de  ortografia  havendo equívoco  durante  a 
sinalização para desconto de pontos,  e além disso, o candidato não anexou a bibliografia 
pesquisada, consoante ao item 8.3 c/c o item 8.11 do do Edital;

1.2.3 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação  exigiu  a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II- 
Argumentação coerente das idéias e informatividade; III- Adequação do uso de articuladores; 
IV-  Organização  adequada  de  parágrafos  e  V-.  Propriedade  vocabular.  A  soma  desses 
elementos, analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional 
ao texto apresentado pelo candidato. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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



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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1211/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  -  RMBH  – MG  –  9.168.945 
RODRIGO HENRIQUE 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 7,  a Comissão Revisora  observou que  a palavra 
“informações” esta  escrita errada e riscada, portanto, constituindo rasura. A alegação não 
procede;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1212/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.086.677 
ROBSON  VIEIRA  DA  MOTA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 não anexou bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital, pelo que 
a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;

1.2.2  nas  linhas  8,  9,  11,  13  e  14,  após  análise  das  palavras 
escritas  pelo  candidato  (evolução,  evoluir,  comunitário  e  facilitação),  a  Comissão  Revisora 
delibera que as palavras estão legíveis, entendendo que o tipo da grafia é uma característica 
do candidato, portanto defere o pedido do candidato nesse aspecto, revertendo cinco pontos à 
nota final da redação;

1.2.3 nas linhas 15 e 17, após análise das grafias das palavras 
“informação” e “disseminar”, sendo que estas foram riscadas, a Comissão Revisora indefere o 
pedido do candidato nesse aspecto, pois há rasuras nessas linhas;
 

1.2.4 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,



2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante à linha 2 por falta  de 
amparo legal;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 51 (cinqüenta e um) para 56 (cinqüenta e seis) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1213/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.656.231 
THIAGO JUSCELINO GUIDA DE BARROS interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, este deveria ser transcrito  Ipsis litteris, 
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, entretanto, a Comissão Revisora delibera que há 
somente um erro de morfossintaxe, e ainda delibera que não há erro de pontuação na linha do 
título, sendo este uma pergunta, revertendo, pois, três pontos à nota final do candidato;

1.2.2 nas linhas 1 e 20, após análise a Comissão revisora delibera 
que na linha 1 não há nenhum erro gramatical e na linha 20 a palavra riscada constitui rasura, 
revertendo, pois, um ponto à nota final do candidato;

1.2.3 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 
argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 (cinqüenta e três) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1214/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.550.955 
THIAGO DE ALMEIDA ABREU  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, este deveria ser transcrito Ipsis litteris,  
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, entretanto, a Comissão Revisora delibera que o 
erro é de morfossintaxe, havendo um equívoco quanto à indicação da coluna para desconto do 
ponto;

1.2.2  nas  linhas  1  e  7,  o  candidato  não  anexou  bibliografia 
pesquisada para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do 
Edital, portanto que a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essas linhas;

1.2.3 nas linhas 10, 12, 21 e 22, após análise a Comissão revisora 
delibera que as palavras riscadas constituem rasuras, indeferindo o pedido do candidato nesse 
aspecto;

1.2.4 nas linhas 5,  7, 12, 15, 16 e 23, após análise a Comissão 
revisora  delibera  que  as  palavras  “nossas”,  “desenvolver”,  “força”  e  “quer”,  apesar  de 
apresentarem pequenas rasuras estão legíveis; contudo, a palavras “cibernética” e o sinal de 
pontuação  (:)  –  dois  pontos,  também  rasurados,  não  estão  legíveis,  prejudicando  o 
entendimento do texto, portanto,  quatro pontos, nesse aspecto, devem ser somados à nota 
final do candidato;
 

1.2.5 quanto ao conteúdo, a avaliação da Prova de Redação exigiu 
a  observação  dos  seguintes  itens:  I-  Pertinência  ao  tema  proposto;  II-  Argumentação 
coerente  das  idéias  e  informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores;  IV- 
Organização adequada de parágrafos e V-. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, 
analisados pelo responsável pela correção, traduz uma nota justa e proporcional ao texto 
apresentado  pelo  candidato.  O  ato  de  redigir  uma  dissertação  exige  de  quem  escreve 
amadurecimento  no  assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial 



argumentativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal 
adequada e de estruturas lingüísticas específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e 
objetivo. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, 
pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias 
apresentadas devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, 
acrescidos de outros enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado 
nível de qualidade e de sustentabilidade,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante às linhas 1 e7, por falta 
de amparo legal;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 44 (quarenta e quatro) para 48 (quarenta e oito) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de  junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1215/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-12.385.348 
TALES  VILELA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com o  somatório  dos 
pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, o candidato não transcreveu o tema de 
forma  completa  e  correta,  deixando  de  inserir  as  “aspas”  e  o  tema  de  forma  completa, 
constituindo  erro  em  morfossintaxe,  entretanto,  a  Comissão  Revisora  defere  esse  pedido 
parcialmente,  entendendo  que  deve  ser  descontado  somente  um  ponto  do  candidato  no 
quesito morfossintaxe, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2  nas  linhas  5  e  11,  o  candidato  grafou  as  palavras 
“informação”  e  “adaptação”  de  forma incompleta  e  ininteligível  no  final  das  palavras  (ão) 
acarretando o desconto de pontos, contudo, a Comissão revisora entende que não constitui 
erro ortográfico idêntico, portanto indefere o pedido do candidato nesse aspecto;

1.2.3 nas linhas 12, o candidato grafou a palavra “polícia” de forma 
incorreta  quanto  à  letra  “p”  bem como rasurou a palavra,  portanto,  a  Comissão  Revisora 
indefere o pedido do candidato nesse aspecto;
 

1.2. nas linhas 4 e 13, foram descontados três pontos devido à 
grafia  das palavras “sofre”,  “vez”  e  “com”,  contudo,  a  Comissão  Revisora delibera que as 
palavras  estão  inteligíveis,  considerando  como  uma  característica  da  grafia  do  candidato, 
portanto, revertendo três pontos à nota final do candidato;

1.2.5 na linha 17, a palavra “treinamento” se apresenta rasurada, 
no  entanto  a  Comissão  revisora  delibera  que  somente  um  ponto  deve  ser  descontado, 
revertendo dois pontos à nota final do candidato;

1.2.6 na linha 21, o candidato não anexou bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações conforme citado no item 8.3 c/c o item 8.11 do Edital, pelo que 
a Comissão Revisora indefere o pedido alusivo a essa linha;



1.2.7 nas linhas  22, 23 e 25, após revisão quanto à grafia das 
palavras  “escolher”,  “riscos”  e  “fortalece”,  a  Comissão  Revisora  delibera  que  a  palavra 
“escolher” e “riscos” (linhas 22 e 23) estão escritas corretamente e legíveis; quanto à linha 25, 
o ponto descontado não tem relação com a grafia da palavra “fortalece”, equivocando-se o 
candidato,  portanto  a  Comissão  Revisora  defere  o  pedido  parcialmente  nessas  linhas, 
revertendo dois pontos à nota final do candidato,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso no tocante à linha 21 por falta de 
amparo legal;

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente  quanto  aos  demais  quesitos, 
devendo a nota ser alterada de 57 (cinqüenta e sete) para 65 (sessenta e cinco) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1216/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  1.147.204.950 
WADSON DE CARVALHO SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova de redação, solicitando, ao final,  sua 
revisão;

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

1.2.1 nas palavras assinaladas com indicação de erro ortográfico, 
a Comissão Revisora, após análise, delibera que as palavras “conseguir” (linha1),  “que” e 
“oferece”  (linhas  7),  “cultura”,  “de”  e  “quando”  (linha  20),  estão  inteligíveis,  apesar  de 
algumas letras terem sido reforçadas com a caneta, portanto, os pontos descontados com 
relação a essas palavras devem ser revertidos à nota total da redação, num total de 6 (seis) 
pontos;

1.2.2 quanto ao conteúdo,  no quesito IV- organização adequada 
de parágrafos, a Comissão Revisora, após análise do texto do candidato, delibera que, quanto 
à forma, o recurso não apresenta fundamentação com argumentação lógica e consistente, 
conforme o item 8.3, do Edital e ainda, quanto ao mérito, verifica-se que os períodos do texto 
contêm idéias fragmentadas, não apresentando 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 
55 (cinqüenta e cinco) para 61 (sessenta e um) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 junho  de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1217/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.886.484 
THIAGO  PIO  DOS  SANTOS  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, deveria ser transcrito  Ipsis litteris,  como 
se  apresenta  nas  recomendações  para  a  produção  do  texto  da  redação  –  prova  II,  e  o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, entretanto, a Comissão Revisora delibera que o 
erro apresentado é de morfossintaxe, procedendo o desconto de um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação exigiu a observação dos seguintes itens: II- Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  III-  Adequação  do  uso  de  articuladores  e  IV-  Organização  adequada  de 
parágrafos.  O ato de redigir  uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade. As alegações do candidato não procedem;

1.2.3  na  linha  6,  a  palavra  “informações”  não  apresenta  erro 
ortográfico e se apresenta legível, portanto a Comissão revisora defere o pedido, revertendo 
um ponto à nota final do candidato;

1.2.4  quanto  ao  quesito  gramatical,  o  candidato  deixou  de 
observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso 
deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente, 
anexando fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante 
no anexo “D”,



2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso no que tange aos quesitos constantes na 
linha no tema, conteúdo e ortografia (linha 6), posto que estão presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 não conhecer do recurso, no que tange ao quesito ortografia, 
por falta de amparo legal;

2.3 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
52 (cinquenta e dois)  para 53 (cinquenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

   (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1218/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.927.345 
DAILTON GOUVEA DE SOUZA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema: o tema deveria ser transcrito Ipsis litteris, 
como se apresenta nas recomendações para a produção do texto da redação – prova II, e o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, entretanto, a Comissão Revisora delibera que o 
erro apresentado é de morfossintaxe, mantendo o desconto de um ponto;

1.2.2 na linha do título o candidato alega que em títulos não há 
pontuação no final da linha, defere o pedido do candidato, revertendo um ponto a nota final 
da redação;

1.2.3  na  linha  5  há  rasura,  portanto  indeferido  o  pedido  do 
candidato nesse aspecto;

1.2.4  na  linha  8  há  somente  três  erros  ortográficos  e  foram 
marcados quatro erros, portanto, deferido o pedido do candidato nesse aspecto,  revertendo 
um ponto à nota final da redação;

1.2.5  na  linha  13  há  uma  palavra  escrita  de  forma  ilegível, 
portanto indeferido o pedido do candidato nesse aspecto;

 1.2.6  nas  linhas  17,  18,  19 e 20 e 21 detectou-se rasuras e 
palavras grafadas de forma ilegível, ao que procede os descontos dos pontos, 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 
54 (cinquenta e quatro)  para 56 (cinquenta e seis) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1219/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.523.033 
RAPHAEL GOMES DE SOUZA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na 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  quesito  conteúdo o  texto  apresenta  pouca 
progressão e uma conclusão sem relação explícita com os pontos de vista desenvolvidos. O 
ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no assunto tratado, 
pendor para a reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e 
síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de  estruturas  lingüísticas 
específicas. O texto deve ser sempre claro, conciso e objetivo. A coerência é um aspecto de 
grande  importância  para  a  eficiência  da  dissertação,  pois  não  deve  haver  pormenores 
excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas devem ser relevantes 
para  o  tema  e  relacionadas  diretamente  a  ele.  Esses  itens,  acrescidos  de  outros 
enriquecedores, são imprescindíveis para conferir ao texto o esperado nível de qualidade e de 
sustentabilidade, mantendo a nota atribuída;

1.2.2  quanto  ao  quesito  gramatical,  nas  linhas  6  e  9  foram 
descontados pontos em ortografia pelo erro na palavra “polícia” que se apresentou sem a 
acentuação gráfica correta, portanto, erro ortográfico idêntico, defere o pedido do candidato 
nesse aspecto, revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.3 na linha do tema deveria ser transcrito Ipsis litteris, como 
se  apresenta  nas  recomendações  para  a  produção  do  texto  da  redação  –  prova  II,  e  o 
candidato deixou de transcrever as “aspas”, que o erro é de morfossintaxe,  revertendo um 
ponto à nota final do candidato;

1.2.4 nas linhas 2 e 14 o candidato utilizou riscos sobre palavras 
escritas  incorretas  e  logo  após  escreveu-as  de  forma  correta,  caracterizando  rasuras, 
portanto, indefere o pedido do candidato nesse aspecto,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1220/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.492.222 
WILLIAM LEAL SENA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 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  quesitos  gramaticais,  o  candidato  deixou  de 
observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso 
deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente, 
anexando fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante 
no anexo “D”;

1.2.2  na  linha  do  tema,  a  letra  “e”  da  palavras  “Era”  está 
rasurada, constituindo em erro ortográfico. A última palavra do tema se apresenta rasurada, 
portanto procede o desconto de um ponto e o candidato, ao deixar de transcrever as “aspas”, 
incorreu em erro de morfossintaxe e não de ortografia conforme assinalado, portanto nesta 
linha do tema o candidato apresentou três erros, devendo ser revertidos à sua nota final dois 
pontos;

1.3  quanto  ao  conteúdo,  a  avaliação  do  conteúdo  da  redação 
exige a observação dos seguintes itens: 1. Pertinência ao tema proposto; 3. Adequação do 
uso de articuladores; 4. Organização adequada de parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A 
soma desses elementos, analisados pelo responsável pela correção, gera uma nota justa e 
proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale ressaltar que, em consonância com a 
teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza do texto não é um aglomerado de 
frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias de seu tempo e das concepções, 
crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se insere o que pressupõe condições 
favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002).  Tal linha de raciocínio leva-nos a inferir que a 
simples  justaposição  de  frases  corretas,  uma  após  a  outra,  não  garante  a  construção 
adequada de um texto.  Assim,  a comissão decide pela  manutenção  da nota  atribuída  ao 
candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer dos pedidos referentes aos quesitos gramaticais 



por falta de amparo legal e deferir parcialmente o pedido quanto à linha do tema, devendo a 
nota ser alterada para 48 (quarenta e oito) pontos;

2.2 indeferir os pedidos referentes ao conteúdo;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1221/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  1.699.715-ES 
WAGNER  MOTTA  AIGNER  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, deveria ser transcrito Ipsis litteris, como 
se  apresenta  nas  recomendações  para  a  produção  do  texto  da  redação  –  prova  II,  e  o 
candidato  deixou  de  transcrever  as  “aspas”,  entretanto,  o  erro  apresentado  é  de 
morfossintaxe, procedendo ao desconto de um ponto,  revertendo um ponto à nota final do 
candidato;

1.2.2 na linha 6 o candidato grafou as palavras “televisões” de 
forma incorreta,  pois  o  sinal  diacrítico,  “til”,  deve  indicar  a  nasalização  da  vogal  “o”,  no 
entanto,  o  sinal  foi  colocado  entre  as  vogais  “o”  e  “e”,  portanto,  indefere  o  pedido  do 
candidato nesse aspecto;

1.2.3 na linha 8 o candidato grafou a palavra “imprudências” de 
forma incorreta: “impludências”, portanto, procede o desconto de um ponto em ortografia;

1.2.4 na linha 13 o candidato grafou a palavra “garantir”  com 
letra  inicial  maiúscula,  não  sendo  a  palavra  um  substantivo  próprio  (CEGALLA,  p.65), 
portanto, procede ao desconto de um ponto em ortografia,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.



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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1222/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE  MINAS GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos  incisos  I  e  II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – MG - 13.526.922 TIAGO 
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  A  avaliação  do  conteúdo  da  redação  exige  a  observação  dos 
seguintes itens: 1. Pertinência  ao tema proposto; 2. Argumentação coerente das idéias e 
informatividade;  3.  Adequação  do  uso  de  articuladores;  4.  Organização  adequada  de 
parágrafos e 5. Propriedade vocabular. A soma desses elementos, analisados pelo responsável 
pela correção, gera uma nota justa e proporcional ao texto apresentado pelo candidato. Vale 
ressaltar que, em consonância com a teoria do eminente lingüista José Luiz Fiorin, a natureza 
do texto não é um aglomerado de frases, pois o texto deve ser construído a partir das idéias 
de seu tempo e das concepções, crenças, valores e acontecimentos da sociedade no qual se 
insere o que pressupõe condições favoráveis a sua existência. (FIORIN, 2002). Tal linha de 
raciocínio leva-nos a inferir que a simples justaposição de frases corretas, uma após a outra, 
não garante a construção adequada de um texto. Assim, a comissão decide pela manutenção 
da nota atribuída ao candidato, no item conteúdo, indeferindo totalmente seu pleito.  Com 
relação  ao  mencionado  pelo  pedido  do  item V  relativo  à  nota  e  a  quantidade  de  erros 
ortográficos  e  desvios  vocabulares,  o  pedido  esta  em dissonância  com o  apresentado  na 
redação, portanto não há que se falar em alteração;

1.2.2 nas linhas 5, 11, 14, 15, 16, 18, 19 e 23  o candidato deixou de 
observar o previsto no subitem 8.3 do edital que regula o certame, in verbis: “8.3 O recurso 
deverá  ser  digitado  e  conter  fundamentação  com  argumentação  lógica  e  consistente, 
anexando fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo constante 
no anexo “D”,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido quanto ao conteúdo e não conhecer os pedidos 
referentes aos demais quesitos, por falta de amparo legal, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1223/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.061.133 
ROBERTO  FERREIRA  PINTO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foi atribuído na prova 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 tema, deveria  ser transcrito  Ipsis litteris,  como 
se  apresenta  nas  recomendações  para  a  produção  do  texto  da  redação  –  prova  II,  e  o 
candidato  deixou  de  transcrever  as  “aspas”  além  de  não  apresentar  o  tema  de  forma 
completa, tendo escrito a sigla (PM), ainda grafou a palavra “informações” com letra inicial 
minúscula que deveria ser escrita com letra inicial maiúscula (CEGALLA, p.65), no entanto a 
Comissão Revisora delibera que o erro é de morfossintaxe, descontando-se dois pontos e 
revertendo um ponto à nota final do candidato;

1.2.2 quanto ao conteúdo, a avaliação do conteúdo da Prova de 
Redação exigiu a observação dos seguintes itens: II- Argumentação coerente das idéias e 
informatividade. O ato de redigir uma dissertação exige de quem escreve amadurecimento no 
assunto  tratado,  pendor  para  a  reflexão,  raciocínio  lógico,  potencial  argumentativo, 
capacidade  de  análise  e  síntese,  além  do  domínio  de  expressão  verbal  adequada  e  de 
estruturas  lingüísticas  específicas.  O  texto  deve  ser  sempre  claro,  conciso  e  objetivo.  A 
coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência da dissertação, pois não deve 
haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Todas as idéias apresentadas 
devem ser relevantes para o tema e relacionadas diretamente a ele. Esses itens, acrescidos 
de outros enriquecedores,  são imprescindíveis  para conferir  ao texto o esperado nível  de 
qualidade e de sustentabilidade. As alegações do candidato não procedem;

1.2.3  na  linha  1  o  candidato  grafou  as  palavras  “era”  e 
“informação”  com  letras  iniciais  minúsculas  sendo  que  se  trata  de  substantivos  próprios 
(CEGALLA,  p.65),  contudo,  a  grafia  incorreta  da  palavra  informação  (como  substantivo 
próprio) já foi observada na linha do tema e inclusive penalizado com um ponto, portanto, por 
se tratar de erro idêntido, defere o pedido do candidato nesse aspecto, revertendo-lhe um 
ponto;

1.2.4 na linha 4, em relação ao período: “No mundo policial não 



foi diferente, a facilidade se tornou um bem na elaboração de seu trabalho, principalmente  
(...)”,  defere o pedido do candidato, revertendo um ponto à nota final da redação;

1.3  quanto  à  soma  das  notas  da  redação,  de  acordo  com  a 
correção quanto aos critérios do conteúdo e dos aspectos gramaticais, a nota total da redação 
equivale a 57 (cinqüenta e 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 
57 (cinquenta e sete)  para 59 (cinquenta e nove) pontos;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 17 de junho  de 2010.

   (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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