
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 482/09-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para 
o ano de 2009 (QOS/2009),  faz publicar novamente o despacho administrativo nº 
355/09-DHR/CRS, haja vista ter sido publicado com erro de origem:

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – MG-4.586.211  SUMARA 
SUCUPIRA DE AGUILAR interpôs recurso administrativo solicitando revisão de sua 
nota obtida na prova de títulos e a possibilidade de considerar a especialização com 
Título da Sociedade Brasileira de Cardiologia;

1.2 à época da fase da prova de títulos, a candidata não 
impetrou recurso, vindo a fazê-lo apenas em data de 10/07/2009, em desacordo com 
o previsto no subitem 8.1 do edital  que regula o certame, in verbis: “8.1 Caberá 
recurso, devidamente fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a 
partir da data de divulgação do ato a que se referir, exceção ao previsto nos itens 8.4 
e 8.5 deste edital.”

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

              Belo Horizonte-MG, 18 de setembro de 2009. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
   RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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