DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 104/17-DRH/CRS
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 13, de 22 de agosto
de 2016, que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de
Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2017, CFSd QPPM/2017- RMBH, 17ª e
18ª RPM e:
1 CONSIDERANDO QUE
1.1 a candidata, inscrição n. 17510573, ROBERTA NEREU GARCIA, interpôs
recursos administrativos, através de documentações sob os protocolos do CRS ns. 2470 de 06/07/2017 e
3575 de 04/08/2017, solicitando revisão do resultado da análise do exame preliminar de saúde realizado no
dia 22/06/2017 e revisão da análise do exame preliminar de saúde realizado no dia 31/07/2017 pela Junta de
Recursos do referido certame;
1.2 a Comissão de Análise de Recursos, após criteriosa avaliação, emitiu parecer
deferindo o pleito da candidata por entender que a presença de cicatriz não seria motivo para inaptidão,
contudo, a comissão verificou a existência de assimetria dos membros inferiores, motivo de inaptidão
descrito no item 26 do grupo XII da Resolução 4.278, de 10Out13;
1.3 constatada a inaptidão, foi concedido novo prazo para que a candidata pudesse
apresentar novo Recurso relativo à assimetria dos membros inferiores identificada no exame clínico;
1.4 o novo Recurso Administrativo, apresentado sob número de Protocolo 3575 de
04/08/2017, não apresentou argumentos atinentes a existência de assimetria dos membros inferiores,
limitando-se à apresentar argumentos relativos à cicatriz na perna direita;
1.5 a absoluta ausência de argumentos técnicos impediu qualquer análise por parte da
Comissão de Análise de Recursos;
1.6 os recursos devem conter fundamentação com argumentação lógica e consistente.
2 RESOLVE
2.1 homologar os pareceres da Comissão de Análise de Recursos;
2.2 publicar o extrato dos resultados dos recursos interpostos pela candidata:
SITUAÇÃO
Revisão da análise do exame realizado em 22/06/2017
Revisão da análise do exame realizado em 31/07/2017

RESULTADO DO RECURSO
DEFERIDO
NÃO CONHECIDO ITEM 8.1.8 C/C 8.1.9

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2017.

(a)EMERSON MOZZER, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

