
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1199/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital  nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público para 
provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2008 – RMBH e 8ª Cia PM Ind., publicado no “Minas Gerais” de 06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/08 – RMBH –  MG-11.516.216 
ELISIANE DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES,  08659260-26 ELTON DE SOUZA 
BONADIAS,  759.294-9  ELTON  FRANCISCO  CARVALHO  DE  OLIVEIRA,  MG-
11.857.465 EMERSON GERALDO DE OLIVEIRA, MG-10.022.033 FABIANA DIAS DA 
SILVA  BALDO,  MG-12.028.886  FABIANE  APARECIDA  MARQUES  DA  SILVA, 
752661-0 FABIANO DE CASTRO VIEIRA, MG-16.026.126 FABIANO GONÇALVES 
MOREIRA, MG-12.045.818 FÁBIO DE ALMEIDA, MG-12.658.103 FÁBIO HENRIQUE 
DA SILVA, MG-12.404.400 FÁBIO LÚCIO TALMA JÚNIOR, MG-10.043.116 FÁBIO 
MÁRCIO  MOREIRA  SIQUEIRA,  MG-11.767.967  FÁBIO  RIBEIRO  DA  CRUZ,  MG-
10.112.711  FABÍOLA  DA  SILVA  SALES,  MG-12.846.582  FABRÍCIO  CARVALHO 
SILVA,  MG-15.999.547  FABRÍCIO  CÉSAR  MARTINS  DA  SILVA,  1.668.043-DF 
FABRÍCIO  DE  MATOS  RODRIGUES,  MG-14.956.383  FABRÍCIO  RAMOS  DE 
OLIVEIRA,  MG-15.616.424  FELIPE  DE  CARVALHO  ARANDA,  13387418-0-RJ 
FELIPE  DOS  SANTOS,  MG-12.324.659  FERNANDO  ANÁPOLES  GOMES,  MG-
13.376.712  FREDERICO  SAMUEL  DOS  SANTOS  TEIXEIRA,  MG-13.674.324 
FREDERICO SILVA GONÇALVES, MG-13.060.067 GEOVANE LAURIANO DA SILVA, 
MG-13.714.157  GILSON  QUIRINO DE  OLIVEIRA,  MG-13.467.384  GIOVANI  DE 
ALCÂNTARA  LOURENÇO  E  4587662-GO  GISELY  MARQUES  DE  TOLEDO 
interpuseram recursos administrativos, em face de terem sido contra-indicados no exame 
psicológico;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;



 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 
incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente 
nomeada para este fim e após análise dos recursos interpostos pelos candidatos, emitiu 
parecer ratificando a contra-indicação desses, para ingresso na PMMG, com fulcro nos 
pareceres técnicos devidamente fundamentados.

2 RESOLVE:

 2.1   conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os  pedidos,  com base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1200/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital  nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público para 
provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2008 – RMBH e 8ª Cia PM Ind., publicado no “Minas Gerais” de 06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o candidato ao CTSP/08 – RMBH  – MG-14.248.898 
CLÉBER DE SOUZA CARVALHO interpôs recurso administrativo em face de ter sido 
contra-indicado  no  exame  psicológico,  alegando  que  o  fato  de  alguns  candidatos 
terem  sido  reconvocados  para  nova  aplicação  dos  teste  psicológicos  configura 
tratamento diferenciado e coloca em dúvida a credibilidade do exame, solicitando ao 
final, a realização de novo exame psicológico em outra clínica;

1.2 antes de emitir o resultado dos candidatos indicados e 
contra-indicados no exame psicológico, a Comissão de Oficiais Psicólogos do QOS da 
PMMG, ao proceder a análise e revisão do material produzido pelos candidatos, bem 
como dos laudos de Avaliação Psicológica confeccionadas pela empresa “Ferreira Eto”, 
constatou erro técnico na aplicação do teste individual PMK. Após análise, a equipe de 
Oficiais  Psicólogos da PMMG concluiu  que tal  erro  poderia  trazer  prejuízo  para  os 
candidatos,  uma  vez  que  o  resultado  ficou  comprometido  pela  falha  técnica, 
convocando apenas os candidatos que realizaram os testes na referida clínica, para 
uma nova avaliação, o que não foi o caso do recorrente;

1.3 conforme disposto no item 9.6 do edital  que regula o 
certame, in verbis:  “A DRH, a qualquer tempo, promoverá a correção de qualquer  
erro material, bem como de impropriedade de execução de critérios e normas legais 
aplicáveis ao concurso, apurados durante o processo seletivo.”;

1.4 o candidato não compareceu na data, local e horário do 
seu  atendimento  para  conhecimento  das  razões  de  sua  contra-indicação,  embora 
tenha assinado um documento comprovando que foi comunicado do agendamento e 
orientado a comparecer ao atendimento ao recurso;

1.5  de  acordo  com  a  Súmula  473  do  Supremo  Tribunal 
Federal, a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer tempo; 

 2 RESOLVE:

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

 2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal 



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

Belo Horizonte - MG,  18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1201/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital  nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público para 
provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2008 – RMBH e 8ª Cia PM Ind., publicado no “Minas Gerais” de 06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/08  –  RMBH –  MG-8.094.577 
ADRIANO RABELO DUARTE, MG-8.108.085 AÍDIO JÚNIOR MARIANO GONÇALVES, 
MG-13.191.196 ALEX BRUNELI, MG-7.203.993 ALEX PEREIRA DE ANDRADE, MG-
13.562.307  ALINE  FERREIRA  MOREIRA,  MG-11.890.665  ALUÍSIO  MORAIS 
NUNES,  MG-11.825.798  ÁLVARO  SAINT  CLAIR  RODRIGUES,  MG-10.498.606 
ANDERSON ALEXANDRE DE RESENDE, MG-13.158.278 ANDERSON ALVES PEGO, 
MG-11.148.759 ANDERSON LUIZ FERREIRA, MG-8.764.208 ANDERSON ROBERTO 
LUTKENHAUS,  MG-14.635.595  ANDRÉ  AUGUSTO  NEVES,  MG-13.549.898 
ANTÔNIO  LAUREANO  JÚNIOR,  MG-10.168.593  ARTHUR  GUSTAVO  CARVALHO 
GUALBERTO,  MG-13.293.963  BRUNO  NUNES  DE  ALMEIDA,  MG-12.870.144 
BRUNO PINHEIRO GOMES,  MG-12.696.816  BRUNO RODRIGUES  DE  OLIVEIRA, 
MG-13.465.146  BRUNO  ROMAGNOLI  ROSA,  MG-10.518.253  BRUNO  SANTOS 
BORGES  HENRIQUES,  MG-10.253.393  CÉSAR  SILVA  PACHECO,  13188014-43 
CLEDERSON DOS SANTOS SILVA, MG-14.257.601 CLEITON VINÍCIUS FERREIRA, 
M-8.819.872  CLÉO  VICENTE  SABINO,  1889401-DF  CLERISTON  MENDES  DE 
SOUZA E MG-11.625.289 CLEUZENI VENTURA FERNANDES  interpuseram recursos 
administrativos, em face de terem sido contra-indicados no exame psicológico;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 



3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 
incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente 
nomeada para este fim e após análise dos recursos interpostos pelos candidatos, emitiu 
parecer ratificando a contra-indicação desses, para ingresso na PMMG, com fulcro nos 
pareceres técnicos devidamente fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1   conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os  pedidos,  com base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1202/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital DRH/CRS nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para  o  ano  de  2008  –  RMBH e  8ª  Cia  PM Ind.,  publicado  no  “Minas  Gerais”  de 
06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/08  –  RMBH  – 2.331.564-DF 
RAIMUNDO  MARCOS  OLIVEIRA  DE  CASTRO  SANTOS,  MG-10.574.043  RAMON 
ESTEVÃO  SILVA  FERREIRA,  MG-14.998.839  RAMON  RAIMUNDO  DO 
NASCIMENTO, MG-12.532.354 RAMON SOARES LOPES, MG-10.485.244 RANERE 
FERREIRA DE OLIVEIRA, MG-13.907.088 RAPHAEL CARDOSO DE MORAES, MG-
13.081.877 RAPHAEL HENRIQUE DOS SANTOS, MG-9.315.240 REGINALDO BRAZ 
DA  SILVA,  MG-13.595.313  REGINALDO  GERÁSIO  LOURENÇO,  MG-15.567.824 
RICARDO JOSÉ DE ANDRADE, 4.385.775-GO ROBERTO DOS SANTOS ALVES, MG-
15.950.074  ROBSON  DA  CUNHA  REIS,  MG-12.211.071  RODOLFO  JEREMIAS 
SILVEIRA E SOUZA, MG-13.215.905 ROGÉRIO LAGE DE ALMEIDA, MG-7.127.414 
ROLNEI  JOÃO RESENDE,  MG-10.469.907 RUY VALE DE FARIA,  MG-14.593.997 
SAMUEL DE PAULA DIAS DOS ANJOS, MG-13.881.739 SAMUEL GOMES DA SILVA, 
MG-7.591.586  SÁVIO  SALES  SILVEIRA,  MG-7.105.641  SIDNEY  CAETANO 
FERREIRA  PATROCÍNIO,  2.174.099-DF  SÓCRATES  ALVES  DE  SOUZA,  MG-
13.411.396 THIAGO CHARLLIE  DOS SANTOS,  MG-13.900.081 THIAGO SANTOS 
DA  FONSECA,  MG-10.551.266  TIAGO  CÉSAR  DE  ANDRADE,  MG-13.600.716 
THIAGO MEDEIROS DA SILVA E MG-12.484.183 VALÉRIA CÁTIA DOS SANTOS 
interpuseram recursos administrativos, em face de terem sido contra-indicados no exame 
psicológico;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;



 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 
incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente 
nomeada para este fim e após análise dos recursos interpostos pelos candidatos, emitiu 
parecer ratificando a contra-indicação desses, para ingresso na PMMG, com fulcro nos 
pareceres técnicos devidamente fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1   conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os  pedidos,  com base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1203/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital DRH/CRS nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para  o  ano  de  2008  –  RMBH e  8ª  Cia  PM Ind.,  publicado  no  “Minas  Gerais”  de 
06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/08  –  RMBH  – M-9.332.798 
VANDERSON  TEIXEIRA  DE  SÁ,  MG-11.336.268  VANZY  GOMES  NUNES,  MG-
13.729.968 VINÍCIUS VIANA CUNHA, MG-10.548.450 WAGNER DIAS LOPES, MG-
12.777.095  WAGNER  TADEU  DE  BARROS  FERNANDES,  MG-14.167.175 
WANDERSON TADEU JORGE DA SIVA, MG-15.651.006 WANER GUILHERME NEVES 
DE CASTRO, 2.392.828-DF WARLEY LIMA DE OLIVEIRA, MG-13.252.094 WEBERT 
FABRÍCIO  MATOS  CHAGAS,  MG-12.869.663  WEBERT  LOPES  CANÇADO,  MG-
11.895.415  WEIDSON  LELES  GOMES,  MG-15.722.324  WELINGTON  CORRÊA, 
5.153.885-GO WELLINGTON PEREIRA MACHADO, MG-11.561.929 WELLINGTON 
RODRIGUES  DA  CRUZ,  MG-10.818.547  WENDEL  LIMA  SILVA  E  MG-629637 
ZONDONATO ALVES DE OLIVEIRA interpuseram recursos administrativos, em face de 
terem sido contra-indicados no exame psicológico;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;



 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 
incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente 
nomeada para este fim e após análise dos recursos interpostos pelos candidatos, emitiu 
parecer ratificando a contra-indicação desses, para ingresso na PMMG, com fulcro nos 
pareceres técnicos devidamente fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1   conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os  pedidos,  com base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1204/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital DRH/CRS nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para  o  ano  de  2008  –  RMBH e  8ª  Cia  PM Ind.,  publicado  no  “Minas  Gerais”  de 
06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  o  candidato  ao  CTSP/08  –  RMBH  – MG-13.996.835 
ROBERTO GONÇALVES DE MORAIS interpôs recurso administrativo, em face de ter sido 
contra-indicado no exame psicológico, contudo, não apresentou suas Razões Escritas de 
Defesa;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 



incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 embora o candidato não tenha apresentado sua defesa, a 
Comissão de Recursos, devidamente nomeada para este fim, realizou a revisão do material 
produzido pelo candidato e emitiu parecer ratificando a contra-indicação desse para ingresso 
na PMMG, com fulcro no parecer técnico devidamente fundamentado;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o  pedido,  com  base  no  parecer  técnico, 
mantendo-se,  ao  final,  a  situação  de  contra-indicado  do  candidato  recorrente   para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1205/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital DRH/CRS nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para  o  ano  de  2008  –  RMBH e  8ª  Cia  PM Ind.,  publicado  no  “Minas  Gerais”  de 
06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/08 – RMBH – MG-13.999.960 
JEFFERSON ESTEVÃO DOS SANTOS E MG-10.425.460 LUIZ PAULO FERNANDES 
SILVA interpuseram recursos administrativos, em face de terem sido contra-indicados no 
exame psicológico;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 



incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente 
nomeada para este fim e após análise dos recursos interpostos pelos candidatos, emitiu 
parecer ratificando a contra-indicação desses, para ingresso na PMMG, com fulcro nos 
pareceres técnicos devidamente fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os  pedidos,  com base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1206/08-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 3.930, de 28/05/2007 e o Edital 
DRH/CRS nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público para provimento de cargo 
de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2008 – RMBH e 
8ª Cia PM Ind., publicado no “Minas Gerais” de 06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os  candidatos  ao   CTSP/08  –  RMBH   MG-11.095.732 
ALESSANDRO ROCHA DA SILVA,  MG-15.847.960 CARLOS ROBERTO NUNES DA 
SILVA,  MG-15.770.214  ELVIS  DE  CARVALHO SOUZA,  MG-14.410.883  EUJÁCIO 
VASZARY  OLIVEIRA,  MG-15.085.922  ÍTALO  HENRIQUE  LOPES  BAIÃO,  MG-
13.638.994  JACQUES  MATEUS  DINIZ  DIAS,  MG-14.191.603  MARCUS  PAULO 
ESTRELA  PAIVA,  MG-6.508.492  RAFAEL  ÁLVARES  PINTO,  MG-16.202.196 
ROBSON  JÚNIO  GONÇALVES  FERREIRA,  MG-11.907.328  RODRIGO  ANDERSON 
GUIMARÃES,  MG-11.973.833  RODRIGO  EDUARDO  ELIAN,  MG-13.524.377 
RÔMULO DOS SANTOS SFREDO, MG-12.791.204 RUY LEAL BARBOSA NETO E MG-
13.156.639 SAMUEL CARREIRO MIRANDA interpuseram recursos administrativos em 
face de terem sido contra-indicados no exame psicológico, contudo, não apresentaram 
suas Razões Escritas de Defesa;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 



legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 
incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11  embora  os  candidatos  não  tenham  apresentado  suas 
defesas, a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para este fim, realizou a revisão 
do material produzido pelos candidatos e emitiu parecer  ratificando a contra-indicação 
desses  para  ingresso  na  PMMG,  com  fulcro  nos  pareceres  técnicos  devidamente 
fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1   conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

 2.2  indeferir os  pedidos,  com base nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  18 de  setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1207/08-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 3.930, de 28/05/2007 e o Edital 
DRH/CRS nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público para provimento de cargo 
de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2008 – RMBH e 
8ª Cia PM Ind., publicado no “Minas Gerais” de 06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os  candidatos  ao   CTSP/08  –  RMBH   MG-13.547.917 
ADEMAR DOS SANTOS BORGES FILHO,  MG-14.415.797 ALEX RODRIGUES DOS 
REIS,  MG-7.971.864  ANDERSON  JOSÉ  CORREIA,  MG-8.223.270  ANDERSON 
RODRIGO DA SILVA, MG-12.298.583 BRUNO CALDEIRA MENDES, 127159374-RJ 
CARLOS EDUARDO DA SILVA,  MG-13.470.939  CÉLIO  FERREIRA DE OLIVEIRA, 
MG-15.648.070  DANIEL  TEIXEIRA  DE  MIRANDA  MACHADO,  MG-13.549.019 
DENIS  SALLES  BAGETO,  MG-13.085.112  DIEGO  MADEIRA  BARBOSA,  MG-
12.474.784 FRANKLIN NASCIMENTO LEITE, MG-14.761.089 JULIANO ROBERTO 
CORREIA, MG-13.437.425 LUCAS GARABINI CANÇADO, 500872 PAULO VINÍCIUS 
DE  ARAÚJO  CASTRO,  MG-15.053.488  REGINALDO  APARECIDO  FONSECA,  MG-
13.817.022 REINALDO ALVES DE MORAES, MG-11.940.655 RENATO MEIRELLES 
AGUIAR,  MG-10.708.381  REYNER  LOPES  DE  MELO,  MG-10.406.858  RICARDO 
WAGNER  DA  SILVA  BARBOSA,  MG-13.847.069  RODSON  DE  ASSIS  COSTA 
PERROUD,  MG-10.842.233  TIAGO  LUCAS  REIS  DE  JESUS,  MG-11.722.854 
WANDERSON  COSTA  DA  SILVA  E  MG-12.597.778  WELLERSON  JOSÉ  PERES 
interpuseram recursos administrativos em face de terem sido contra-indicados no exame 
psicológico, contudo, não apresentaram suas Razões Escritas de Defesa;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 



psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 
incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11  embora  os  candidatos  não  tenham  apresentado  suas 
defesas, a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para este fim, realizou a revisão 
do material produzido pelos candidatos e emitiu parecer  ratificando a contra-indicação 
desses  para  ingresso  na  PMMG,  com  fulcro  nos  pareceres  técnicos  devidamente 
fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1   conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

 2.2  indeferir os  pedidos,  com base nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  18 de  setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1208/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital DRH/CRS nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para  o  ano  de  2008  –  RMBH e  8ª  Cia  PM Ind.,  publicado  no  “Minas  Gerais”  de 
06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os  candidatos  ao  CTSP/08  –  RMBH  –  MG-13.654.176 
DOUGLAS  ORLANDO  SIQUEIRA,  MG-10.265.164  FERNANDO  FERREIRA  DA  SILVA 
JÚNIOR, 44.060.062-5 KELLY DE MORAES BRASIL, MG-14.207.294 LÂNZER ANTÔNIO 
DA  SILVA,  MG-12.431.040  RODRIGO  DE  OLIVEIRA  BORGES,  1.679.656  ROGÉRIO 
BASTISTA CERQUEIRA, MG-12.151.855 SANZIO DAIAN SILVA NERES, MG-12.619.674 
SEBASTIÃO  JOSÉ  FERREIRA  JÚNIOR  E  MG-13.978.743  THIAGO  ISAIAS  BARBOSA 
interpuseram  recursos  administrativos  em face  de  terem  sido  contra-indicados  no  exame 
psicológico, contudo, não compareceram à Entrevista de Devolução e nem apresentaram suas 
Razões Escritas de Defesa;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento dos 
cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 
15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3  o  fundamento  jurídico  que  dá  legitimação  a  realização  do 
concurso público é encontrado na Constituição Federal/88 (art. 37) e na Constituição Mineira 
(art. 39), dispondo este último que o servidor público militar será regido por estatuto próprio, 
estabelecido em lei complementar;

1.4 conforme preceitua o disposto no artigo 5º inciso X da CR/88, 
in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,  
assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode sujeitar a 
exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-indicação 
para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 3692/02, anexo 
“E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame psicológico é requisito 
indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital,  o candidato contra-indicado 
tem acesso às suas razões de contra-indicação através da entrevista de devolução, ocasião em 
que tomou conhecimento, pessoalmente ou através de psicólogo civil legalmente contratado, 
das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - RMBH, mediante o acesso ao 
laudo e exames produzidos;



 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG  seguem 
orientações técnicas específicas, objetivando aferir os traços de personalidade incompatíveis 
para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis " ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas, 
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 embora os candidatos não tenham apresentado suas defesas, 
a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para este fim, realizou a revisão do material 
produzido  pelos  candidatos  e  emitiu  parecer  ratificando a  contra-indicação  desses  para 
ingresso na PMMG, com fulcro nos pareceres técnicos devidamente fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1  conhecer dos recursos, posto que apresentam os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

 2.2  indeferir os  pedidos,  com  base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final, a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para ingresso 
no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1209/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital DRH/CRS nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para  o  ano  de  2008  –  RMBH e  8ª  Cia  PM Ind.,  publicado  no  “Minas  Gerais”  de 
06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os  candidatos  ao  CTSP/08  –  RMBH  –  MG-12.568.254 
FELÍCIO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR, MG-13.102.112 JEFERSON MACALISTER 
SOUZA RAMOS, MG-13.619.804 JOSIAS JOSÉ DA CUNHA FILHO, MG-13.531.731 LUIZ 
GONZAGA JÚNIOR, MG-11.562.772 SAMUEL JOSÉ TIENGO FERREIRA E 4172807-GO 
UESLEY JOSÉ PIRES  interpuseram recursos administrativos em face de terem sido contra-
indicados no exame psicológico, contudo, não compareceram à Entrevista de Devolução e nem 
apresentaram suas Razões Escritas de Defesa;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento dos 
cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital DRH/CRS nº 
15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3  o  fundamento  jurídico  que  dá  legitimação  a  realização  do 
concurso público é encontrado na Constituição Federal/88 (art. 37) e na Constituição Mineira 
(art. 39), dispondo este último que o servidor público militar será regido por estatuto próprio, 
estabelecido em lei complementar;

1.4 conforme preceitua o disposto no artigo 5º inciso X da CR/88, 
in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,  
assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode sujeitar a 
exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-indicação 
para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 3692/02, anexo 
“E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame psicológico é requisito 
indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital,  o candidato contra-indicado 
tem acesso às suas razões de contra-indicação através da entrevista de devolução, ocasião em 
que tomou conhecimento, pessoalmente ou através de psicólogo civil legalmente contratado, 
das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - RMBH, mediante o acesso ao 
laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG  seguem 
orientações técnicas específicas, objetivando aferir os traços de personalidade incompatíveis 



para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis " ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas, 
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 embora os candidatos não tenham apresentado suas defesas, 
a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para este fim, realizou a revisão do material 
produzido  pelos  candidatos  e  emitiu  parecer  ratificando a  contra-indicação  desses  para 
ingresso na PMMG, com fulcro nos pareceres técnicos devidamente fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1  conhecer dos recursos, posto que apresentam os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

 2.2  indeferir os  pedidos,  com  base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final, a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para ingresso 
no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1210/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital DRH/CRS nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para  o  ano  de  2008  –  RMBH e  8ª  Cia  PM Ind.,  publicado  no  “Minas  Gerais”  de 
06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os  candidatos  ao  CTSP/08  –  RMBH  – M-9.153.796 
ALEXANDRE DE PAULO ZACARIAS, MG-10.065.810 ANDRÉ GOMES MOURA, MG-
14.907.223 CARLOS ROBERTO POGGIANELLA TAVARES, MG-15.217.925 FLÁVIO 
HENRIQUE DO CARMO COSTA,  MG-13.565.151 GETÚLIO JOAQUIM RODRIGUES 
JÚNIOR,  MG-13.021.864  GILVANDO  ANUNCIAÇÃO  GOMES,  MG-13.104.887 
GRAZIANI  EDUARDO  DA  SILVA  SALES,  MG-15.023.937  PATRICK  BARBOSA 
CALDEIRA, MG-14.570.355 PEDRO HENRIQUE FREITAS MACIEL, MG-13.234.991 
RAFAEL  SEABRA  RIBEIRO,  MG-13.624.507  RENATO  MEDEIROS  ROSA  E  MG-
10.557.612 ROGERS RODRIGUES CÂMARA interpuseram recursos administrativos, em 
face de terem sido contra-indicados no exame psicológico;

  1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4 conforme preceitua o disposto no artigo 5º inciso X da 
CR/88, in verbis "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação"; 

 1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7  em  conformidade  com  o  Edital,  o  candidato  contra  - 
indicado  tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação,  através  da  entrevista  de 



devolução, ocasião em que tomou conhecimento, pessoalmente ou através de psicólogo 
civil legalmente contratado das razões de sua contra-indicação, para ingresso no CTSP/08 
-  RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente 
nomeada para este fim e após análise dos recursos interpostos pelos candidatos, emitiu 
parecer retificando a contra-indicação desses, para ingresso na PMMG, com fulcro no 
parecer técnico devidamente fundamentado;

2 RESOLVE:

 2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

 2.2  deferir os  pedidos,  com  base  no  parecer  técnico, 
alterando-se, ao final, a situação de contra-indicado dos candidatos para a situação de 
indicado, para ingresso no CTSP/08 - RMBH;

2.3 determinar ao Chefe do CRS que tome as demais medidas 
decorrentes,  visando a efetivação deste ato,  principalmente no tocante à alteração da 
situação  de  contra-indicado  para  indicado  dos  candidatos,  procedendo  ao  final  nova 
classificação, observando as notas alcançadas por eles nas fases anteriores do concurso.
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

 

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1211/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital  nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público para 
provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2008 – RMBH e 8ª Cia PM Ind., publicado no “Minas Gerais” de 06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/08 – RMBH –  MG-11.339.713 
ANDERSON  DOS  SANTOS  MONTEIRO,  MG-14.213.220  CARLOS  HENRIQUE  DE 
OLIVEIRA INÁCIO,  062394164-8  MD DANIEL  DE BRITO REIS,  MG-12.283.754 
DIEGO ALVES MARTINS MALVEIRA, MG-13.866.102 DIEGO MARQUES DOS REIS 
ALMEIDA,  MG-10.633.019  DOUGLAS  ANTÔNIO  PERNES  VIEIRA,  MG-9.185.558 
EDSON  DA  SILVA  FERRÃO,  MG-14.305.324  ERALDO  NONATO  DA  SILVA,  MG-
11.487.819 FÁBIO PEREIRA DA SILVA, MG-10.078.407 ISAÍAS DE ASSIS,  MG-
15.235.043  JESIEL  WESLEY  ALVES,  MG-12.474.130  JOÃO BATISTA  DA  SILVA 
JÚNIOR,  MG-12.646.011  JOEL  PEREIRA  GONÇALVES,  2163938-DF  JONASON 
RODRIGUES  DA  SILVA,  MG-13.250.628  JOSIAS  DO  ESPÍRITO  SANTO,  MG-
10.013.246 LEANDRO AUGUSTO CAMPOS DA ROCHA, MG-12.266.353 LEANDRO 
NOGUEIRA  REIS,  MG-15.395.038  LEONARDO  DAVID  GARCIA  JULIANO,  MG-
11.495.719  LEONARDO  ALMEIDA  ALVES,  MG-13.567.597  LILIAN  APARECIDA 
MARTINS  MENDONÇA,  2.385.495-DF  LÍVIO  CARLOS  RODRIGUES  MEIRELES, 
2.311.351-DF LORIVAN CARDOSO NUNES, MG-11.652.083 MARCELO THIAGO DE 
SOUZA, MG-13.121.122 MAURÍCIO COSTA CARVALHO, MG-15.712.565 NATHAN 
MAGALHÃES CAMPOS, MG-13.445.509 RAFAEL ALVES DA SILVA, MG-14.199.371 
RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, MG-10.009.287 RENATO MARIANO DE SOUZA 
NEVES, 2002.015.041.236 ROBSON DE LIMA SANTOS, MG-15.234.921 ROGÉRIO 
VINÍCIUS SALES ARMANI, MG-11.176.095 RÔMULO ALEXANDRE FERNANDES DA 
SILVA, MG-12.354.766 SAMUEL GUIMARÃES DA CRUZ, MG-15.333.745 SAMUEL 
LIMA  PAPE,  MG-11.451.678  STENIO  RODRIGUES  RIBEIRO,  MG-11.304.826 
SULLIVAN LOPES ARAÚJO, MG-16.373.168 VICTOR AMORIM DOS SANTOS, MG-
14.773.252  THIAGO  ALVES  BENEDITO,  MG-10.516.701  TIAGO  DO  CARMO 
GONÇALVES E MG-8.402.914 WILLIAM DOS REIS MESQUITA interpuseram recursos 
administrativos, em face de terem sido contra-indicados no exame psicológico;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 



pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 
incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente 
nomeada para este fim e após análise dos recursos interpostos pelos candidatos, emitiu 
parecer ratificando a contra-indicação desses, para ingresso na PMMG, com fulcro nos 
pareceres técnicos devidamente fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os  pedidos,  com base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



    
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1212/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital  nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público para 
provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2008 – RMBH e 8ª Cia PM Ind., publicado no “Minas Gerais” de 06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/08 – RMBH –  MG-10.265.414 
GISLEI  CRISTIANO DE ABREU,  MG-9.219.102  GLEIKE  HELBERT  DA  SILVEIRA, 
MG-13.073.621 GUSTAVO OLÍMPIO BRAGA DUARTE, MG-12.643.903 HAMILTON 
BRUNNO  PENIDO  BRANDÃO,  MG-12.930.028  HEBERT  ALMEIDA,  M-8.891.701 
HILTON  MIGUEL  DA  SILVA,  MG-12.942.318  HUDSON  PAULA  FONSECA,  MG-
12.507.651  JACQUELINE  SILVA  BATISTA,  MG-11.906.740  JANCE  DE  SOUZA 
MEIRELES,  MG-13.981.131  JEFFERSON  GOBIRA,  MG-12.635.629  JOYCE  MARA 
RIBEIRO  DA  SILVA,  MG-8.945.257  JONATHAN  AGUIAR  MEDEIROS,  MG-
14.712.249 JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA, MG-14.738.377 JOSIMAR ACÁCIO DA 
SILVA, MG-11.327.716 JÚLIO CÉSAR DE MELO, MG-14.317.803 LEANDRA VITAL 
DE  SOUSA,  MG-14.386.735  LEANDRO  AUGUSTO  CHELONI  MOREIRA,  MG-
11.813.666  LEANDRO  DE  TOLEDO  LIMA,  MG-10.975.479  LEANDRO  FERREIRA 
ANDRADE  LEÃO,  MG-12.096.394  LEANDRO  MAGNO  RODRIGUES  DE  AVELAR 
SILVA,  MG-12.305.282  LEONARDO  CRISTIAN  PAGLIAMINUTA  CAMPOS,  M-
6.918.942 LEONARDO DA SILVA COELHO, MG-12.533.362 LEONARDO DE TOLEDO 
LIMA,  MG-13.742.133  LUCAS  APARECIDO  PEREIRA  CHAVES  E  MG-14.909.385 
LUCAS MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS  interpuseram recursos administrativos, em 
face de terem sido contra-indicados no exame psicológico;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;



 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 
incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente 
nomeada para este fim e após análise dos recursos interpostos pelos candidatos, emitiu 
parecer ratificando a contra-indicação desses, para ingresso na PMMG, com fulcro nos 
pareceres técnicos devidamente fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1   conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os  pedidos,  com base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1213/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital DRH/CRS nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para  o  ano  de  2008  –  RMBH e  8ª  Cia  PM Ind.,  publicado  no  “Minas  Gerais”  de 
06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/08 – RMBH – MG-12.558.455 
LUCIANA DE AZEVEDO SILVA, MG-12.371.746  LUCIANO COUTO DA SILVA, MG-
10.103.883 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA, MG-12.983.567-6 LUIS FILIPPE DE 
JESUS DA SILVA, MG-8.838.123 MARCELO CAETANO ALMEIDA, MG-15.084.460 
MARCELO  DA  SILVA  OLIVEIRA,  42.673.830-5  MARCELO  DUTRA  ESTEVÃO, 
1.792.127  MARCELO  LOURENÇO  RAMOS,  MG-13.431.226  MÁRCIO  ANTÔNIO 
PASCHOAL, MG-8.313.158 MARCUS VINÍCIUS INÁCIO DIAS DOS SANTOS, MG-
13.659.036  MARCUS VINÍCIUS PEREIRA,  MG-12.650.317  MARIA DE  LOURDES 
MARTINS OLIVEIRA, MG-12.269.112 MATHEUS VIANA GUIMARÃES, 2.197.889-
DF NEHEMIAS FLÁVIO DE MELO, 2.248.662-DF NELTON SANTANA MARRA, MG-
10.715.771  NORMANDO  CARDOSO  DE  OLIVEIRA,  MG-13.629.347  PAULO 
ROBERTO DE MOURA, 11513951-1 PAULO ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA, MG-
15.563.839 PEDRO VICTOR DA SILVA LENOIR,  MG-10.050.708 RAFAEL ALVES 
PRATES, MG-16.184.368 RAFAEL BRUNO NERIS FRANÇA, MG-14.422.348 RAFAEL 
DE OLIVEIRA SLVA,  MG-12.229.767  RAFAEL  LEÃO DE SOUZA,  023.894.919.82 
RAFAEL MARTINS ALVES SOARES E MG-10.403.849 RAFAEL SENDON VÍTOR DA 
PAIXÃO  interpuseram recursos administrativos, em face de terem sido contra-indicados 
no exame psicológico;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;



 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-
indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 
incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente 
nomeada para este fim e após análise dos recursos interpostos pelos candidatos, emitiu 
parecer ratificando a contra-indicação desses, para ingresso na PMMG, com fulcro nos 
pareceres técnicos devidamente fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os  pedidos,  com base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 1214/08-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  3.930,  de 
28/05/2007 e o Edital  nº 15, de 04/09/2007, que regula o concurso público para 
provimento de cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2008 – RMBH e 8ª Cia PM Ind., publicado no “Minas Gerais” de 06/09/2007 e, 

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/08 – RMBH –  MG-13.369.011 
CRISTIANE RODRIGUES DIAS, MG-12.069.449 DANDIORNO NEVES NOVAIS, MG-
11.714.749  DANIEL  BRUNO  DIAS  DA  SILVA,  MG-13.917.073  DANIEL 
EVANGELISTA  DOS  SANTOS,  MG-14.539.839  DANIELLA  PATRÍCIA  VERÍSSIMO 
ALMEIDA, MG-12.788.204 DANIELLE CRISTINA DE SOUZA CRUZ, 2.161.511-DF 
DANILLO BATISTA SILVA,  MG-15.669.853  DANILO DIAS  MOTA,  MG-5.564.893 
DANILO DE FRANÇA OLIVEIRA, MG-8.690.326 DÁRIO RONDINELLI PRATES DE 
CARVALHO,  MG-12.784.407  DÉBORA  SANTOS  DE  REZENDE,  MG-12.087.677 
DIEGO  FERREIRA  LIMA,  MG-16.375.447  DIEGO  PATRICK  FERREIRA,  MG-
14.841.938 DIEGO WAGNER RESENDE SILVA, MG-8.020.465 DIEYMSON VIANA 
MIRANDA, MG-12.165.862 DILSON CÉSAR LEITE, MG-13.503.471 DOUGLAS DE 
LIMA  SILVA,  MG-13.384.464  DOUGLAS  FERREIRA  DE  SOUZA,  MG-11.839.551 
EDGAR OLIVEIRA DE LIMA, MG-9.000.836 EDGAR VINÍCIUS LIMA SILVA, MG-
15.043.378  EDMAR  DONIZETTI  MONTEIRO,  MG-12.732.795  EDNILTON  LÚCIO 
SANTOS,  MG-12.480.869 EDSON ROCHA DE ALMEIDA JÚNIOR,  MG-10.574.210 
EDVALDO DE PAULO JÚNIOR, MG-12.425.642 EDVÂNIO JOSÉ DE NEIVA E MG-
13.986.212 EDUARDO SIMAN MADEIRA  interpuseram recursos administrativos,  em 
face de terem sido contra-indicados no exame psicológico;

 1.2 as normas aplicáveis ao concurso público para provimento 
dos cargos de Soldado de 1ª Classe da PMMG são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 15/2007, de 04 de setembro de 2007;

 1.3 o fundamento jurídico que dá legitimação a realização do 
concurso  público  é  encontrado  na  Constituição  Federal/88  (art.  37)  e  na  Constituição 
Mineira  (art.  39),  dispondo este  último que o servidor  público militar  será regido por 
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar;

1.4  conforme  preceitua  o  disposto  no  artigo  5º  inciso  X  da 
CR/88,  in verbis  "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de  
sua violação";
 

1.5 a Súmula 686 do STF dispõe que "Só por lei  se pode 
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”;

 1.6 a regulamentação dos fatores psicológicos de contra-



indicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de Saúde nº 
3692/02, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 8, dispondo o Edital que a indicação no exame 
psicológico é requisito indispensável para a matrícula no curso e inclusão na PMMG;

 1.7 em conformidade com o Edital, o candidato contra-indicado 
tem  acesso  às  suas  razões  de  contra-indicação  através  da  entrevista  de  devolução, 
ocasião  em  que  tomou  conhecimento,  pessoalmente  ou  através  de  psicólogo  civil 
legalmente contratado, das razões de sua contra-indicação para ingresso no CTSP/08 - 
RMBH, mediante o acesso ao laudo e exames produzidos;

 1.8  as  avaliações  psicológicas  realizadas  pela  PMMG seguem 
orientações  técnicas  específicas,  objetivando  aferir  os  traços  de  personalidade 
incompatíveis para admissão/inclusão na PMMG;

 1.9  há disposição legal prevista no artigo 2º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo que aduz, in verbis "ao Psicólogo  é vedado apresentar, 
publicamente, através de meios de comunicação, resultados de psicodiagnósticos de 
indivíduos ou grupos, bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas,  
oferecendo soluções conclusivas."; 

 

 1.10 a Administração Pública, nos concursos públicos, deve 
observar estritamente o princípio da legalidade, sendo-lhe defeso afastar-se das regras 
contidas no Edital regulador do certame; 

 1.11 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente 
nomeada para este fim e após análise dos recursos interpostos pelos candidatos, emitiu 
parecer ratificando a contra-indicação desses, para ingresso na PMMG, com fulcro nos 
pareceres técnicos devidamente fundamentados;

2 RESOLVE:

 2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  apresentam  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os  pedidos,  com base  nos  pareceres  técnicos, 
mantendo-se, ao final,  a situação de contra-indicado dos candidatos recorrentes  para 
ingresso no CTSP/08 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
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