
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 479 /09-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 3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 
11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado 
de  1ª  classe  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  para  o  ano  de  2009 –  cujas  vagas  são 
destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas 
Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e,

   1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 o  candidato ao CTSP/09 – RMBH – M-7.857.758 CARLOS 
ROBERTO SILVA  interpôs recurso administrativo, em face de ter sido contra-indicado 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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 1.3 a junta de seleção, durante a análise dos testes, constatou 
que  houve  erro  na  aplicação  do  teste  psicológico  individual  do  candidato,  tendo  a 
Administração, de ofício, reconvocado o candidato para realização de novo teste;

2 RESOLVE:

 2.1 deixar de conhecer do pedido, haja vista tratar-se de matéria 
já solucionada pela administração do concurso.

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº  478/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 
11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado 
de  1ª  classe  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  para  o  ano  de  2009 –  cujas  vagas  são 
destinadas  às  unidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas 
Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e,

    1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  o   candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – MG-14.190.902 
RODRIGO SANTOS FAGUNDES interpôs recurso administrativo, em face de ter sido contra-
indicado no exame psicológico, pleiteando oportunidade para apresentar uma contraprova do 
teste 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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 1.3 o candidato deve observar o previsto no subitem 9.1 do edital 
que regula o certame, in verbis: 

“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou exames, 
nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido para sua 
realização. 9.1.1 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada  pela 
administração do concurso, de impedimento do candidato, ainda 
que em decorrência de sua situação física ou de saúde, mesmo 
que  eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de  comparecer, 
executar ou completar qualquer prova, teste ou exame.”

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 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº  477/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

    1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-16.861.148 
CHARLLES  MACIEL  GIELO,  MG-16.012.319  GUILHERME  DE  ASSIS  MORAES, 
MG-15.182.196  LUCAS  SÉRVULO  LOURES,  MG-15.979.760  LUIZ  NETO  FONTES 
JÚNIOR,  MG-8.930.207  MARCOS  ANTÔNIO  ESTEVÃO  JANUÁRIO,  MG-16.048.664 
MARCO TÚLIO RODRIGUES DA SILVA MELO, MG-13.121.122 MAURÍCIO COSTA DE 
CARVALHO, MG-15.176.836 RAFAEL MOREIRA LOPES DE JESUS E MG-13.877.306 
WILSON DE CASTRO SOUZA NETO  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 11/2008, de 20 de junho 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 476 /09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e,

   1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os candidatos ao  CTSP/09 – RMBH   MG-10.131.699 
CARLOS  ALEXANDRE  DA  SILVA,  292.910.290  EDUARDO  DE  JESUS  AMORIM, 
MG-14.705.719  FÁBIO  JOSÉ  PEREIRA  DA  SILVA,  MG-  15.558.663  FELIPE 
OLIVEIRA  LIPPI,  MG-11.501.794  JONATHAN  HENRIQUE  FERREIRA  COSTA, 
MG-14.335.208 JOSIMAR CIRILO CHAGAS, M-8.836.690 LUCAS SILVA FRAGA, 
MG-14.252.384  MARCUS  VINÍCIUS  NUNES  MARQUES  VIANA,  MG-9.072.582 
PAULO  HENRIQUE  PEREIRA,  MG-14.561.394  ROBSON  AUGUSTO  BIBIANO 
JÚNIOR,  MG-14.447.036  ROBSON LUIZ  DE  SOUZA,  MG-16.407.939  ROMÁRIO 
LUIZ  ALVES,  MG-17.027.578  SAMUEL  HENRIQUE  DE  OLIVEIRA  ARAÚJO, 
MG-13.998.551 SAULO NOÉ SOARES DA SILVA, 1.699.261 SILVÉRIO DE SOUZA 
MAIA,  MG-12.959.615  WESLLEY  RODRIGUES  DE  SOUZA  E  MG-13.729.984 
WHEVERTTON BITTAR BARBOSA DA COSTA  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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  18 de  setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 475/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-12.225.954 
BRUNO  SEBASTIÃO  NOGUEIRA  LOPES,  MG-10.389.729  CLÁUDIO  ELIAS  DE 
OLIVEIRA, 4550006 CLAUDIOMAR DE MELLO, MG-11.273.957 JOHN SILVA DE 
SOUSA, MG-8.388.657 LUÍS GUSTAVO DE ANDRADE, MG-16.103.878 MANOEL 
MESSIAS  MAGALHÃES  RODRIGUES,  MG-10.718.929  MAURO  LÚCIO  TOLEDO, 
MG-12.822.017 RAFAEL WESLLEY DE CASTRO VIANA, MG-7.915.615 RICARDO 
ADÃO  DE  BARROS  E  MG-15.341.096  WANDERSON  RODRIGUES  GUEDES 
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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 -  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-indicados dos candidatos para a situação de 
indicados, para ingresso no CTSP/09 - 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-indicados para indicados 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 2009.

 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 474/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

   1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-11.026.173 
VANDERSON  WALLACE  RIBEIRO,  MG-13.745.851  VINÍCIO  FELIPE  BASÍLIO, 
MG-13.902.291  VINICIUS  DE  ASSIS  HONÓRIO,  MG-10.243.052  VINÍCIUS 
HENRIQUE MIZAEL DUARTE DE ASSIS, MG-15.959.961 VINÍCIUS NOGUEIRA DE 
ARAÚJO, MG-13.948.570 VINÍCIUS ONOFRE ESTARLINO, MG-11.954.467 VITOR 
PAULO  SERAFIM,  MG-15.087.323  WANDERLEY  DA  SILVA  RIBEIRO, 
MG-13.014.872  WARLEI  JOSÉ  DA  SILVA,  MG-15.290.364  WARLEY  GOMES 
LOPES,  MG-11.823.135  WASHINGTON  FRANÇA  PEREIRA,  MG-13.685.840 
WEBERT DE OLIVEIRA JARDIM, MG-15.835.626 WEBERT MARQUES DA SILVA, 
MG-7.231.004   WELLYSSON  LOPES  RAMOS,  MG-10.017.839  WENDER  DO 
NASCIMENTO  FERREIRA,  MG-11.550.391  WENDERSON  GUEDES  DA  SILVA, 
MG-10.865.029  WESLEI  LUIZ  CUPERTINO,  MG-13.069.729  WESLEY  DOS 
SANTOS  OLIVEIRA,  421.691-5  WESLLEY  JORRANE  BARROS  DA  SILVA, 
MG-12.646.668 WEVERSON BARBOSA GOMES, MG-15.691.693 WHADINGTHON 
SOUZA  DANTAS,  MG-13.369.049  WILLIAM  ALVES  FROES,  MG-10.169.385 
WILLIAM  GONÇALVES  DE  SOUZA  E  MG-12.296.541  YURI  LUCAN  MARINHO 
GONÇALVES  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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 473/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-14.593.997 
SAMUEL  DE  PAULA  DIAS  DOS  ANJOS,  MG-12.260.108  SÉRGIO  MOREIRA  DE 
ASSIS, MG-14.140.020 SIMONE APARECIDA FURTADO, MG-13.006.152 SIMONE 
MARIA  VELOSO,  MG-14.512.137  TÁBATA  CHAVES  FAGUNDES  LELES, 
MG-12.528.538  TÁSSIA  TAYSA  DA  SILVA  GOMES,  MG-14.623.596  THADEU 
FILIPE  GONÇALVES,  MG-15.162.821  THALES  CÉSAR  CALDAS  GOMES, 
MG-13.496.947  THIAGO  APARECIDO  DE  SANTANA,  MG-13.422.044  THIAGO 
CELSO  DE  OLIVEIRA,  MG-11.550.074  THIAGO  DE  ALMEIDA  DIBAI, 
MG-13.155.175 THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA, MG-15.232.405 THIAGO JOSÉ DA 
COSTA GENEROSO, MG-14.439.186 THIAGO MOREIRA FERRON, MG-14.277.249 
THIAGO ODILON NUNES DOS REIS, MG-13.860.315 THIAGO PEREIRA RAMOS, 
MG-14.374.344 TIAGO BRUM FERNANDES, 436.440-2 TIAGO GALDINO GARCIA 
RIBEIRO,  MG-12.484.183  VALÉRIA  CÁTIA  DOS  SANTOS  E  MG-10.871.944 
VANDER ALISSON 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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 472/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – M-8.803.718 
RICARDO MACHADO PORTUGAL, MG-14.766.647 RICARDO RODRIGUES ROCHA, 
MG-15.624.757  ROBERTO  DOS  SANTOS  SOUZA,  020.534.920-2  ROBSON 
MICHAEL DE LIMA, MG-8.662.968 RODRIGO AQUINO DE PAULA, MG-14.166.683 
RODRIGO SAMPAIO TEMPONE, MG-16.421.626 RODRIGO BELISÁRIO FERREIRA, 
MG-12.156.406 RODRIGO FERNANDO PEREIRA VALE, MG-14.004.113 RODRIGO 
HENRIQUE  LIRA  DUTRA,  MG-11.709.631  RODRIGO  PEREIRA  FONSECA, 
MG-15.832.339 RODRIGO RUAS DOS SANTOS, 224363-0 ROGÉRIO DA SILVA, 
MG-14.553.381  ROGÉRIO  MENDONÇA  RODRIGUES,  MG-10.359.761  ROGÉRIO 
TEIXEIRA  DA  SILVA,  MG-14.683.547  RÔMULO  GUIMARÃES  DAMASCENO, 
101.025.955-5 RONALD GOMES OLIVEIRA, 132.634.114 RONALDO ALVARENGA 
DO  VALLE,  MG-7.790.688  RONAN  FABRÍCIO  LEMOS,  MG-12.063.517  RONAN 
HENRIQUE  ASSUNÇÃO,  MG-16.332.252  RONAN  SILVA  DE  OLIVEIRA, 
MG-11.121.459  RONEY  ANDERSON  FONSECA  DE  ARAÚJO,  MG-15.606.919 
RONINHO  ANTUNES  COSTA,  MG-13.770.079  ROSEMBERG  FREITAS  DUARTE, 
MG-11.838.132 ROXANE DE DEUS LOPES, MG-14.383.355 RICHALDE DE SOUZA, 
MG-15.567.824  RICARDO  JOSÉ  DE  ANDRADE,  MG-15.407.287  RICARDO 
OLIVEIRA  SANTOS,  MG-10.202.884  RUBENS  RONDINELLI  DE  OLIVEIRA  E 
200.950-2 RUITHER ROCHA MOREIRA  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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 471 /09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-12.190.355 
NILSON  LOPES  MARTINS,  MG-16.565.769  ODAIR  DE  FREITAS  VIEIRA, 
MG-13.286.370  ORLEY  OLIVEIRA  RODRIGUES,  MG-14.342.210  PABLO 
APARECIDO DE SOUZA SILVA, MG-15.210.031 PABLO HENRIQUE AFONSO MELO, 
MG-11.746.311 PALOMA RÚBIA DE JESUS GOMES, MG-14.823.215 PAULO CÉSAR 
SOARES LIMA, MG-15.764.165 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, MG-16.210.315 
PEDRO HENRIQUE CASTRO OLIVEIRA ROCHA, 12361105-5 PEDRO MONSUETO 
GOMES  DA  SILVA,  MG-15.975.122  RAFAEL  HENRIQUE  DA  SILVA  ROSA, 
MG-14.370.599  RAYSON  CARVALHO  BARBOSA,  MG-15.968.684  RENATA 
GUIMARÃES SILVA, 29.875.010-7 RENAN HIGINO MAGALHÃES, MG-14.051.088 
RENAN  MONTEIRO  DOS  SANTOS,  MG-16.144.508  RENATO  OLI  PEREIRA, 
MG-12.638.042  RENE  GODOI  SANTANA,  MG-14.772.691  RENYELLE  ALINE 
VENCESLAU, MG-11.059.273 RICARDO JOTA SILVA E MG-8.263.919 RICARDO 
LIMA ALVES DE SOUZA 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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº  470/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-11.292.992 
MARCOS RONDINELLE KINUP, MG-10.446.756 MARCOS VINÍCIOS CERQUEIRA 
BARBOSA,  MG-10.860.868  MARCOS  VINÍCIUS  TAVARES  DE  LIMA, 
MG-13.371.234 MARCUS PAULO DA COSTA PEREIRA, MG-13.351.025 MARCUS 
VINÍCIUS  FRANÇA  CURY,  MG-10.577.530  MARGUEL  RAIMUNDO  DA  COSTA 
VASCONCELOS,  MG-14.190.685  MARIANA  FLÁVIA  BRAGA  E  SILVA  GONTIJO, 
MG-13.400.509 MÁRIO CÂNDIDO QUEIROZ DE AGUIAR, MG-12.681.366 MÁRIO 
HENRIQUE  AMORIM  ARAÚJO,  169.857-2  MÁRIO  SÉRGIO  DA  COSTA, 
MG-4.979.491  MACSON  CAETANO  DA  SILVA,  MG-13.314.236  MAURÍCIO 
FERREIRA POLESCA, MG-15.749.167 MAXILON RAMOS CAMPOS, MG-14.389.178 
MICHAEL  DA  SILVA  SOUZA,  MG-14.681.028  MICHEL  GOMES  IZAKA, 
MG-13.614.641  MÜLLER  CARVALHO  GONÇALVES,  MG-14.630.252  MÜLLER 
CÉSAR  DE  CARVALHO  VIEIRA,  MG-15.681.012  NAYTE  SOUZA  BRAGA, 
MG-11.940.885  NELSON  JUNEO  PEREIRA  SANTOS  E  MG-13.130.079  NILSON 
ALVES MIRANDA 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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº  469 /09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-14.120.228 
LUCIANO GONÇALVES,  MG-13.105.433  LUCIANO RIBAS,  MG-14.200.500 LUÍS 
FERNANDO SILVA OLIVEIRA,  MG-10.722.091 LUIZ ALBERTO RIBEIRO PINTO, 
MG-13.112.038  LUIZ  RICARDO  VAGO  DE  LIMA,  MG-12.023.173  MANFRINI 
LACERDA  FERREIRA  PENA  DE  OLIVEIRA,  MG-15.262.020  MARCELO  FELIPE 
LOURENÇO  SILVA,  MG-13.431.226  MÁRCIO  ANTÔNIO  PASCHOAL, 
MG-15.732.369  MARCELLE SANTOS CABRAL,  33.761.894 MARCELO ALVES DE 
FREITAS, MG-11.778.305 MARCELO SANTANA DA SILVA, MG-15.234.488 MARCO 
ERVIN  RAU,  MG-13.525.029  MÁRCIO  JOSÉ  DOMINGOS,  2.031.061  MÁRCIO 
PEREIRA DE PAULA, M-8.591.252 MÁRCIO RODRIGUES DE SOUZA, 11257744-0 
MARCO AURÉLIO FELIPE DE AZEVEDO, MG-13.034.069 MARCONDE EVERALDO 
DA  SILVA,  MG-14.140.963  MARCOS  ANTÔNIO  DE  SOUZA,  MG-12.337.313 
MARCOS AURÉLIO RESENDE E MG-10.549.203 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES 
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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 468/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

   1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – 096.160.705-0 
JUNIVAL  SANTOS  OLIVEIRA,  MG-12.460.980  JUSSARA  PEREIRA  DA  SILVA, 
MG-14.695.194  KLAUS  MACKENZIE  DE  SANTOS  E  SILVA,  MG-14.110.488 
LADISLAU  REZENDE  DOS  REIS,  MG-13.833.243  LEANDRO  BOTELHO, 
MG-14.500.653  LEANDRO  CÉSAR  DA  SILVA,  MG-11.849.963  LEANDRO 
JERÔNIMO  FRANCO,  MG-9.278.870  LEANDRO  RAFAEL  CORRÊA  SANTOS, 
MG-11.152.825 LEANDRO RIOS,  093.510.020-2 LEANDRO SANTOS DA SILVA, 
MG-6.065.580 LEONARDO YOUSSEF MELO MUNAIER, MG-8.313.468 LEMIR DE 
BRITO, MG-11.206.268  LEOMAR DE LIMA SILVA,  MG-14.109.086 LEONARDO 
JOSÉ CAETANO, 23.284.560-2 LEONARDO PAIXÃO DE PAULO, MG-11.761.512 
LEONARDO VIANA DE ANDRADE, MG-14.731.610 LIDIANE GONÇALVES MATIAS, 
MG-12.474.509 LUCAS EUSTÁQUIO PASCHOAL MENDES, MG-9.293.932 LUCAS 
FREIRE  DE  MIRANDA  E  MG-15.285.740  LUCAS  MARTINS  COTA  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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 467/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-13.056.778 
JOÃO PINTO  DE  AGUIAR FILHO,  MG-13.573.857  JOCINEI  ALVES  DE  SOUZA, 
MG-16.806.919 JOHN RODRIGUES SÉRGIO, MG-14.693.515 JORGE ANTÔNIO DA 
SILVA  FERREIRA,  MG-10.380.043  JORGE  ONESIMA,  MG-12.199.579  JOSÉ 
RONALDO DE OLIVEIRA, MG-12.530.330 JOSÉ VANILDE MARQUES RODRIGUES, 
RJ-12.853.631-5  JOSÉ  WELLINGTON  TORRES  BRAGA,  MG-14.145.531  JOSUÉ 
MAGNO  DE  OLIVEIRA  CÚRCIO,  MG-11.246.488  JULIANA  DE  PAULA, 
MG-14.613.485  JULIANA GUILHERME BOAVENTURA,  MG-14.579.908  JULIANO 
JOSÉ DINIZ JÚNIOR, MG-13.341.679 JUSCELINO CAMILO PEREIRA DOS SANTOS 
DE  FREITAS,  MG-16.009.566  JULIMAR  TIAGO  FERNANDES,  MG-13.119.660 
JÚLIO   CÉSAR  SILVA  JACINTO  E  MG-8.431.363  JÚLIO  VIEIRA  ANDRADE 
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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 466/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-10.239.466 
GABRIEL  SILVESTRE  LONGUINHO  DE  OLIVEIRA,  MG-15.346.254  GERALDO 
WEINE DA SILVA,  MG-12.583.760 GISELE DE CÁSSIA LOPES,  MG-16.720.344 
GREIS CRISTIANE FONTES, MG-10.632.218 GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES 
SOUTO,  MG-13.235.683  GUSTAVO  BARBOSA  DA  SILVA,  GO-4.853.436 
GYSVELTON DA SILVA SOUSA, MG-12.408.962 HÉBER EUSTÁQUIO DAS GRAÇAS 
LUCAS, MG-13.585.511 HEBERT LUIZ DA COSTA SILVA, MG-15.377.705 HELENO 
ALVES  DE  OLIVEIRA,  DF-2.092.082  HORÁCIO  GRANGEIRO  NETO, 
MG-14.906.500  HUVER  PATRICK  DINIZ  GOMES,  MG-13.619.711  IARA  DE 
OLIVEIRA  SILVA,  MG-11.097.041  IONE  ELENA  VIDAL,  425.811-4  ISMAEL 
FERNANDO SILVA, M-8.612.262 JEFFERSON RAMOS, MG-14.999.565 JOÃO NERO 
SILVEIRA  DE  PAULA,  DF-2.117.749  JOÃO  PAULO  SILVA  PEREIRA, 
MG-14.486.065 JOÃO PAULO CICONHA DA SILVA E MG-6.995.443 JOÃO PAULO 
SILVA  RODRIGUES  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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 465/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – RJ-23.360.975-1 
EDUARDO  CORRÊA  CANECO,  MG-10.946.122  EDUARDO MRTINS  DE  AMORIM, 
MG-12.237.150  EDUARDO  OTTONI  DE  SOUZA,  MG-15.772.781  ELBER  LIMA 
GLÓRIA, MG-14.917.904 EMERSON LEANDRO DA SILVA, GO-4.321.732 ERALDO 
GUALBERTO  DE  BRITO,  MG-14.305.324  ERALDO  NONATO  DA  SILVA, 
MG-15.089.207  EWERTON  ANICETO  DA  SILVA  MARTINS,  RJ-120.868.92-2 
FÁBIA  GONÇALVES  DE  ALMEIDA,  MG-13.338.694  FÁBIO  MOREIRA  ROCHA, 
MG-16.385.298  FABRÍCIO  FERREIRA  DOS  REIS,  MG-14.453.934  FABRÍCIO 
JÚNIO PINTO, MG-12.546.777 FELIPE RODRIGUES DAVI, MG-14.984.470 FELIPE 
SOARES  DOS  SANTOS,  MG-14.677.767  FERNANDA  SOUZA  DA  SILVA, 
MG-11.713.904  FERNANDO  TELES  DA  SILVA,  MG-13.365.578  FERNANDO 
WALLAN  GOMES  DE  ALMEIDA  SACRAMENTO,  MG-14.605.910  FILIPE  JÚLIO 
CAMPOS,  RJ-11.177.347-9  FLÁVIO  AUGUSTO  DA  SILVA  E  MG-15.094.610 
GABRIELE BARROSO VIEIRA 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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 464/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-12.632.022 
CLÉCIA  DANTAS  SANTOS,  MG-8.138.604  CLEISON  MOREIRA  ALVES, 
MG-11.667.371  CRISTIANE  DA  SILVA  OLIVEIRA,  MG-16.756.203  CRISTINA 
SILVA  GONÇALVES,  MG-10.526.899  DALBERTH  DARWIN  DA  SILVA, 
MG-13.408.325 DANIEL FÁBIO FIRMIANO, MG-13.947.740 DANILO FRANCISCO 
FERRÃO,  MG-12.104.337  DAVIDSON  FELICIANO  DE  ASSIS  ROCHA, 
MG-14.908.040 DEIVID JÚNIO MACHADO, MG-14.845.415 DENER VINCENSI DE 
OLIVEIRA GUEDES, MG-14.670.445 DÊNIS LUIZ LOPES, MG-10.979.050 DEYLA 
APARECIDA DE SOUZA,  MG-10.446.468 DEYVISON EDUARDO VALADARES DA 
COSTA, MG-12.163.783 DIEGO DANILO GONÇALVES DA SILVA,  MG-8.783.054 
DIEGO  MARTINS  IGNÁCIO  PEREIRA,  MG-15.073.663  DOUGLAS  DA  SILVA, 
MG-11.808.570 EDMÁRCIO ABEL DE JESUS JÚNIOR, MG-10.099.424 EDMILSON 
DONIZETE  SANTANA,  MG-13.552.559  EDSON  DE  OLIVEIRA  LEITE  JÚNIOR  E 
MG-11.536.850 EDSON FIRMINO GOMES 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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 463/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

  1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-11.495.233 
BILZERI  LELLES  CARNEIRO  DA  SILVA,  DF-1.938.122  BISMARK  BATISTA  DE 
OLIVEIRA JÚNIOR, MG-13.057.749 BRENO AUGUSTO MOREIRA, MG-14.560.974 
BRUNO CARLOS NIZA, MG-15.104.017 BRUNO MICHEL DA FONSECA RESENDE, 
MG-14.578.534 BRUNO RICARDO SOUZA DAMIÃO, MG-9.229.067 BRUNO VÍTOR 
COELHO,  GO-4.473.920  CAIO  CÉSAR  OLIVEIRA  DE  ARAÚJO,  MG-15.621.795 
CAMILA  ALMEIDA  MARQUES,  MG-10.578.475  CARLA  DO  ESPÍRITO  SANTO 
FELÍCIO, MG-11.557.827 CARLA GERALDA DE FÁTIMA CALIXTO, MG-12.159.572 
CARLOS  ADRIANO  RIBEIRO,  MG-15.713.968  CARLOS  EDUARDO  DO  CARMO, 
MG-14.324.887  CARLOS  GERALDO  DA  SILVA  LEITE,  MG-11.440.318  CARLOS 
HENRIQUE  SILVA  RIBEIRO,  MG-10.529.504  CELSO  AUGUSTO  FALCI  DE 
ANDRADE,  MG-10.029.993  CELTON  SEBASTIÃO  COELHO,  MG-16.774.230 
CHRISTIANO BOVE BATISTA, MG-13.602.503 CLAYDERMAN GOMES RODRIGUES 
DE  OLIVEIRA  E  MG-10.945.685  CLAYTON  RÓGERS  TAVARES  DA  SILVEIRA 
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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 462/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

   1 CONSIDERANDO QUE: 

  1.1 os  candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-12.131.665 
ADAN CARLOS DE LIMA, MG-10.569.256 ADELMO ANDRADE DIAS,  4.146.739 
ADNILTON  CARVALHO  DA  SILVA  MACIEL,  MG-12.859.072  ALAN  HENRIQUE 
LOURENÇO,  MG-14.046.926 ALAN LUCAS NETO,  MG-13.658.646 ALESSANDRO 
GONÇALVES  DINIZ,  MG-13.443.315  ALEXANDRE  DIVINO  SANTOS  FILHO, 
MG-15.859.304 ALEXANDRE JOVIANO DA SILVA, MG-13.691.371 ALINE SILVA 
ROCHA,  MG-12.313.456  ANA  CRISTINA  ROCHA,  MG-11.702.001  ANDERSON 
SANTOS COSTA,  MG-13.732.670  ANDRÉ DIEGO LOPES CUNHA,  M-11.921.988 
ANDRÉ GOMES DE FREITAS, MG-10.070.099 ANDRÉ SÉRGIO DE CASTRO DA BOA 
VIAGEM, MG-14.082.985 ÂNGELO AQUILIS TEXEIRA, MG-14.057.479 ANTÔNIO 
AUGUSTO  RODRIGUES  BARBOSA,  MG-10.017.868  ANTÔNIO  MARCOS  BESSA 
DINIZ,  MG-14.651.256  ANTÔNIO  PAULO  SOARES  VIANA,  MG-13.666.506 
ÁQUILA  CHUARTEN  BARREIROS  E  12.239.743-3  ARMINDO VIEIRA  MARTINS 
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 11/2008, de 20 de junho de 2008;

 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/09 - 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/09 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG, 18 de setembro de 2009.

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