
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 141 /11-DRH/CRS

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

 1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1  os   candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-16.506.301  MARCOS  MOREIRA  DA  ROCHA  E  MG-14.136.260  RÚBIO 
CÉSAR FIRMINO  interpuseram recursos administrativos por não terem realizado 
a etapa individual do exame psicológico, uma vez que chegaram com atraso ao 
local determinado, solicitando, ao final, novo agendamento dos testes;

1.2 os candidatos devem observar o previsto nos 
itens 9.1, 9.2 e 9.3, “b” do edital  regulador do certame, que dispõe,  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. 

9.2  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. 

9.3  Será  eliminado  do  processo  seletivo, 
dentre  outras  situações  previstas  neste 
edital,  o   candidato  que:  b)  faltar  ou 
chegar  atrasado  para  a  realização  de 
qualquer prova, teste ou exame, bem 
como  para  qualquer  chamada 
previamente prevista;”;



2 RESOLVE:

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

 2.2 indeferir os pedidos,  por falta de amparo legal.
 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº  142 /11-DRH/CRS

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

 1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-7.337.323  SILVIANO  RODRIGUES  DA  SILVA  interpôs  recurso 
administrativo por não ter realizado a etapa individual do exame psicológico, uma 
vez que não pôde comparecer  ao local  determinado,  solicitando,  ao final,  novo 
agendamento dos testes;

1.2 o candidato deve observar o previsto nos itens 
9.1, 9.2 e 9.3, “b” do edital regulador do certame, que dispõe, 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. 

9.2  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. 

9.3  Será  eliminado  do  processo  seletivo, 
dentre  outras  situações  previstas  neste 
edital,  o   candidato  que:  b)  faltar  ou 
chegar  atrasado  para  a  realização  de 
qualquer prova, teste ou exame, bem 
como  para  qualquer  chamada 
previamente prevista;”;



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,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº  143 /11-DRH/CRS

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

 1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-15.728.318  CARLOS  ROBERTO  LISBOA  JÚNIOR interpôs  recurso 
administrativo por não ter realizado a etapa individual do exame psicológico, uma 
vez que não pôde comparecer  ao local  determinado,  solicitando,  ao final,  novo 
agendamento dos testes;

1.2 o candidato deve observar o previsto nos itens 
9.1, 9.2 e 9.3, “b” do edital regulador do certame, que dispõe, 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. 

9.2  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. 

9.3  Será  eliminado  do  processo  seletivo, 
dentre  outras  situações  previstas  neste 
edital,  o   candidato  que:  b)  faltar  ou 
chegar  atrasado  para  a  realização  de 
qualquer prova, teste ou exame, bem 
como  para  qualquer  chamada 
previamente prevista;”;



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,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 144 /11-DRH/CRS

             
               O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS 

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

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-11.476.408 CRISTIANE EMÍLIA GOMES COSTA NEVES, MG-16.254.159 
DOUGLAS  TOLEDO  DE  SOUZA,  MG-11.103.229  FRANCIS  GERALDO 
RODRIGUES MALHEIROS, MG-11.847.218 GEORGE DA SILVA RODRIGUES, 
MG-12.319.423  GIOVANNI  ADRIANO  DA  SILVA,  MG-10.265.414  GILSEI 
CRISTIANO DE  ABREU,  MG-16.015.245  GREGORY FELIPE  SOUTO SILVA, 
MG-16.003.956 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA, MG-11.168.937 HELITON 
LOPES, MG-10.289.631 ISAAC GOMES DE OLIVEIRA, MG-16.412.891 JADER 
ROBERTO  DA  SILVA  LACERDA,  MG-5.015.052  JEFFERSON  BARBOSA  DE 
MEDEIROS,  MG-6.873.751  JOSÉ  GERALDO  DE  OLIVEIRA  SILVA, 
MG-15.528.235  KÁTIA  GONÇALVES  DE  OLIVEIRA,  MG-14.737.389  LAISA 
SAFIRA  ACÁCIA AURÉLIO SOUZA,  MG-11.652.083  MARCELO THIAGO DE 
SOUZA,  MG-11.127.089  MARCOS  VINÍCIUS  MARTINS  FERREIRA  E 
MG-16.591.614  WADIMIR  DOS  REIS  XAVIER interpuseram  recursos 
administrativos  em  face  de  terem  sido  contraindicados  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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação através da entrevista 
de devolução, ocasião em que tomou conhecimento, pessoalmente ou através de 
psicólogo  civil  legalmente  contratado,  das  razões  de  sua  contraindicação  para 
ingresso no CTSP/10-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  contraindicação  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  contraindicado  dos  candidatos 
recorrentes  para ingresso no CTSP/10 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 145/11-DRH/CRS

             
               O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS 

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

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-18.650.980 JULIANO GONÇALVES ROSA DE SOUZA, MG-9.085.260 LUIZ 
FERNANDO DA SILVA SANTOS, MG-13.351.025 MARCUS VINICIUS FRANÇA 
CURY, MG-11.435.748 RAFAEL MIRANDA PINTO, MG-13.185.811 RODRIGO 
GONÇALVES DE ALMEIDA, MG-12.834.472 VAGNER DOS SANTOS ANTÔNIO 
E MG-14.709.763 WILLIAN VINÍCIUS DE SOUZA GONÇALVES  interpuseram 
recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido  contraindicados  no  exame 
psicológico, contudo, não compareceram ao atendimento 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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação através da entrevista 
de devolução, ocasião em que tomou conhecimento, pessoalmente ou através de 
psicólogo  civil  legalmente  contratado,  das  razões  de  sua  contraindicação  para 
ingresso no CTSP/10 - 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  contraindicação  desses  para  ingresso  na  PMMG,  com  fulcro  nos 
pareceres técnicos devidamente fundamentados,

2 RESOLVE:

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

 2.2  indeferir os  pedidos,  com  base  nos  pareceres 
técnicos,  mantendo-se  ao  final,  a  situação  de  contraindicado  dos  candidatos 
recorrentes  para ingresso no CTSP/10 - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº  146/11-DRH/CRS

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

 1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-14.310.612  JEANDERSON  JÚNIO  CARDOSO  SILVA  interpôs  recurso 
administrativo por ter sido  contraindicado no exame psicológico;

1.2 o candidato deixou de observar o previsto nos itens 
8.7.2 e 8.7.2.1 do edital regulador do certame, que dispõe, in verbis: 

“8.7.2 O candidato, a seu critério,  poderá 
ser  assessorado  por  um  psicólogo 
legalmente  nomeado  seu  procurador, 
regularmente inscrito no CRP/04 ou, se em 
outro  CRP,  conforme  as  normas  do 
Conselho  Federal  de  Psicologia,  a  quem 
será aberta vista, que terá data agendada 
no momento do protocolo do requerimento 
de  recurso,  do  material  produzido  pelo 
requerente.

8.7.2.1 Em caso de nomeação de psicólogo, 
a  presença  do  candidato  no  atendimento 
será  facultativa,  desde  que  aquele 
apresente  procuração  do  candidato 
dando-lhe o poder de representá-lo.”

1.3  a  psicóloga  contratada  pelo  candidato  não 
apresentou, no momento da entrevista de devolução, procuração para representá-
lo, descumprindo a norma editalícia, 

2 RESOLVE:

 2.1 indeferir o pedido,  por descumprir regra editalícia.

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº  147/11-DRH/CRS

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

 1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-12.746.476 MAYKON DIAS CEZÁRIO interpôs recurso administrativo por ter 
sido contraindicado 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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação 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/10 - 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 do recurso interposto pelo candidato, emitiu 
parecer  ratificando a contraindicação desse, para ingresso na PMMG, com fulcro 
nos pareceres técnicos devidamente fundamentados;

1.12 quanto  ao pedido de reaplicação dos testes,   o 
candidato deve observar o previsto nos itens 9.1, 9.2 e 9.3, “b” do edital regulador 
do certame, que dispõe, 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. 

9.2  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. 

9.3  Será  eliminado  do  processo  seletivo,  
dentre  outras  situações  previstas  neste 
edital,  o   candidato  que:  b)  faltar  ou 
chegar  atrasado  para  a  realização de 
qualquer prova, teste ou exame, bem 
como  para  qualquer  chamada 
previamente prevista;”;

2 RESOLVE:

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

 2.2  indeferir o  pedido,  com  base  nos  pareceres 
técnicos,  mantendo-se  ao  final,  a  situação  de  contraindicado  do  candidato 
recorrente  para ingresso no CTSP/10 - RMBH. 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº  148  /11-DRH/CRS

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

 1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-9.066.559   HENRIQUE  MARTINS  LOURENÇO  interpôs  recurso 
administrativo por ter sido contraindicado 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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação 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/10 - 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 do recurso interposto pelo candidato, emitiu 
parecer  ratificando a contraindicação desse, para ingresso na PMMG, com fulcro 
nos pareceres técnicos devidamente fundamentados;

1.12 quanto  ao pedido de reaplicação dos testes,   o 
candidato deve observar o previsto nos itens 9.1, 9.2 e 9.3, “b” do edital regulador 
do certame, que dispõe, 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. 

9.2  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. 

9.3  Será  eliminado  do  processo  seletivo,  
dentre  outras  situações  previstas  neste 
edital,  o   candidato  que:  b)  faltar  ou 
chegar  atrasado  para  a  realização de 
qualquer prova, teste ou exame, bem 
como  para  qualquer  chamada 
previamente prevista;”;

2 RESOLVE:

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

 2.2  indeferir o  pedido,  com  base  nos  pareceres 
técnicos,  mantendo-se  ao  final,  a  situação  de  contraindicado  do  candidato 
recorrente  para ingresso no CTSP/10 - RMBH. 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 149/11-DRH/CRS

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

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-10.298.241 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CANGUSSU, MG-13.621.099 
ANDERSON  DOMINGOS  TEIXEIRA  DE  MOURA,  MG11.425.698  ANTÔNIO 
AUGUSTO PEREIRA VIANA FILHO, MG-12.422.590 ANTÔNIO FLÁVIO VAZ 
DE  OLIVEIRA  JÚNIOR,  MG-17.059.787  BÁRBARA  TEIXEIRA  BARBOSA, 
MG-14.282.641 CAMILA ALVES COSTA, MG-16.303.545 DEIVID FERNANDES 
DE SOUZA, MG-12.358.626 DOUGLAS FELIPE SOUTO SILVA, MG-13.467.257 
DOUGLAS VIEIRA WALTER, MG-15.342.902 EDIANE HIRLE, MG-12.375.350 
EVERTON REURY DA SILVA ABREU, MG-11.668.438 FÁBIO JOSÉ QUINTÃO 
DE SOUZA, MG-12.422.589 FÁBIO SOARES DE MIRANDA, MG-12.992.893 
FAGNER  PEREIRA  ANDRADE  DA  SILVA,  MG-14.253.828  FERNANDO 
KENNEDY  RODRIGUES  ANTUNES,  MG-10.626.190  FERNANDO  VALADÃO 
PEDRA,  MG-16.172.865  FLÁVIO  GONÇALVES  DOS  REIS,  MG-13.625.536 
FRANKLIN  CARLOS  FERREIRA,  MG-11.817.014  GERALDO  ALVES  DE 
OLIVEIRA,  MG-16.340.375  MARINA  BARBOSA  RAMIRO,  MG-13.906.662 
NATÁLIA RODRIGUES SIMÃO,  MG-11.746.311  PALOMA RÚBIA DE JESUS 
GOMES,  MG-14.632.558  PAULO  HENRIQUE  EMÍLIO  TRINDADE, 
MG11.354.408  PAULO  JÚNIO  GONÇALVES  DE  SOUZA,  MG-14.365.132 
PAULO SÉRGIO  BASTOS  REIS,  MG-8.293.273  PAULO VÍTOR  DE  AGUIAR 
PARDINI, MG-14.608.044 PAULO VÍTOR MARQUES SOUZA, MG-16.398.661 
PEDRO  JÚNIOR  BARBOSA  LOPES,  MG-12.067.242  PETERSON  DIONÍSIO 
COUTO,  MG-9.197.547  RAFAEL  TADEU  LEE  DRAGUNSKIS  MOREIRA, 
MG-14.504.446  RAMON  PESSOA  REZENDE,  MG-14.409.005  RAPHAEL 
FELIPE  OLIVEIRA  FRANÇA,  MG-11.891.794  RAPHAEL  JOSÉ  SOARES, 
MG-15.461.884 RAYSSA SUELLEN DIAS, MG-11.285.787 RENATO OLIVEIRA 
MARQUES,  DF-2.491.234  RICARDO  DOUGLAS  DE  OLIVEIRA  CAMPOS, 
MG-16.571.392  RUBYANA  LÚCIA  LISBOA  CORRADI  E  MG-16.808.181 
WELLINGTON  UBIRATAN  DA  SILVA  JÚNIOR  interpuseram  recursos 
administrativos, em face de terem sido contraindicados 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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação 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/10 - 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 contraindicação 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  contraindicado  dos  candidatos 
recorrentes  para ingresso no CTSP/10  - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 150 /11-DRH/CRS

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

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-14.969.725 DAYANA RODRIGUES AMORIM, MG-10.392.843 EMERSON 
CARLOS  DE  MIRANDA,  MG-15.650.642  ERNANI  DOS  SANTOS, 
MG-13.789.232  EVERTON  DE  ABREU  COURA,  MG-15.518.458  GIL  DOS 
SANTOS  NETO,  MG-12.215.118  GILSON  MARQUES  DA  SILVA, 
MG-15.986.018  GUILHERME ALLAN DIAS DE  CARVALHO,  MG-15.559.481 
GUILHERME DE PAULA SILVA, MG-13.187.646 GUILHERME PAIVA SANTOS, 
MG-15.722.658  GUILHERME  PERES  DE  BRITO,  MG-13.378.740  GUSTAVO 
AUGUSTO GONÇALVES LEONEL, MG-11.459.770 GUSTAVO BARROS SILVA, 
MG-7.411.604  GUSTAVO  COSTA  MONTEIRO  MOREIRA,  MG-12.238.195 
GUSTAVO LOPES ANTUNES REZENDE, MG-10.862.048 HAMILTON MARQUES 
DE ASSIS, MG-16.962.292 HUDSON DOS SANTOS PEREIRA, MG-16.829.494 
LEANDRO CAETANO DE PINHO, MG-7.998.046 MARCUS TÚLIO DO CARMO, 
MG-12.810.811 MATEUS SALUM COSTA, MG-14.889.539 RAMON NUNES DA 
SILVA,  MG-11.124.065 ROBSON CARDOSO DE ANDRADE,  MG-10.019.549 
RONALDO  ADRIANO  ALVES  DOS  SANTOS,  MG-12.364.956  TIAGO  DE 
OLIVEIRA  NASCIMENTO,  MG-8.581.348  UILHAN  GUSTAVO  VAZ 
RODRIGUES, MG-11.683.659 VICTOR DOS SANTOS ALVES, MG-15.407.031 
WALISSON  COSTA  LAGE,  MG-11.963.141  WALTENCIR  APARECIDO  DE 
OLIVERIA  ALVES  E  1239959446  YURI  DINIZ  DA  SILVA  BRANDÃO 
interpuseram recursos administrativos, em face de terem sido contraindicados 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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação 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/10 - 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 contraindicação 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  contraindicado  dos  candidatos 
recorrentes  para ingresso no CTSP/10  - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 151 /11-DRH/CRS

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

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-11.351.239  MAYARA  OSANA  SILVA  DIAS,  MG-16.740.403  NATAN 
JARREL  DE  OLIVEIRA  GENEROSO,  MG-16.196.316  PÂMELA  REGINA  DO 
NASCIMENTO  ASSIS,  MG-14.071.135  POLIANE  OLIVEIRA  ALVES, 
MG-16.406.916  POLYANNA  GONÇALVES  MARÇAL  DE  OLIVEIRA, 
MG-12.458.385 PRISCILA JUNAIA PINHEIRO, MG-11.399.008 RAFAEL DE 
OLIVEIRA  JÚNIOR,  MG-12.530.151  RAFAEL  MOREIRA  DAMÁZIO, 
MG-12.606.750  RAMON  FELIPE  DA  SILVA,  MG-15.928.739  ROBSON 
FERREIRA  ROCHA,  MG-12.975.805  RODRIGO  OLIVEIRA  ALVES, 
MG-16.661.123 ROGERSON BOTELHO GONÇALVES, MG-11.838.132 ROXANE 
DE  DEUS  LOPES,  MG-12.366.730  SABRINA  ESPINOSA  DE  SIQUEIRA, 
MG-14.836.398 SÔNIA PEREIRA DIAS, MG-15.110.952 TAMIRIS CAROLINA 
FERNANDES  FERREIRA,  MG-17.373.167  THAIS  BARBOSA  ANDRADE, 
MG-10.606.987 THALLIS DIEGO BARBOSA ROCHA, MG-13.942.797 THIAGO 
BANDEIRA  LEITE,  MG-7.343.815  THIAGO  CÉSAR  BRAGA  DO  CARMO, 
MG-15.253.974  TIAGO  DE  AGUIAR  BATISTA,  MG-15.617.282  TIAGO 
CARLOS  GARCIA,  MG-10.796.404  VANDERSON  DE  SOUSA  PEREIRA, 
MG-15.261.428 VAGNER DUTRA FERRAZ, 12568816-8 WAGNER PINHEIRO 
DE CARVALHO, MG-12.375.510 WALDEMIRO OTAVIO SAMPAIO CALDEIRA, 
MG-10.261.902  WALLYSSON  BATISTA  DE  SANTANA,  MG-11.265.673 
WALYSTHON ALVES FERNANDES E MG-14.255.086 WEMERSON DA SILVA 
MARTINS  interpuseram  recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido 
contraindicados 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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação 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/10 - 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 contraindicação 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  contraindicado  dos  candidatos 
recorrentes  para ingresso no CTSP/10  - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº   152 /11-DRH/CRS

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

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-14.845.629  AÉCIO  PEREIRA  DOS  SANTOS  FILHO,  MG-13.770.169 
ALCIDES JOSÉ SOARES JÚNIOR, MG-17.300.648 ÁLVARO ROBERTO ROSA 
SILVA,  MG-9.084.227  ÁLVARO  ZAKHIA  MARANI,  MG-14.784.879  ANDRÉ 
ÍTALO  RODRIGUES  RUAS,  MG-11.578.861  ANTÔNIO  CARLOS  PÚBLIO, 
MG-15.341.280  ARTHUR  ROSA  DE  SOUZA,  MG-11.423.721  BRENO 
VINÍCIUS  SUPERBI  SOARES,  MG-15.056.557  ELAINE APARECIDA COSTA 
SILVA,  MG-10.529.821 FABIANA ALVARENGA DE MEIRA,  MG-12.641.004 
FERNANDA PAES LEMES CÔRTES, MG-14.786.731 GETULIO RÔMULO ELIAS, 
10651898-8 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, MG-13.623.187 GUSTAVO 
FERREIRA  MARRA  DE  SOUZA,  MG-11.246.488  JULIANA  DE  PAULA, 
MG-14.505.062  KÉTIA  CRISTINA  MENEZES,  MG-14.916.415  LAÍS  DE 
FÁTIMA PINHEIRO, MG-16.865.469 LILIAN MARIA SILVA, MG-15.537.605 
LUCAS HYGINO MOREIRA DE OLIVEIRA, MG-14.133.360 LUIZ FLÁVIO DE 
CASTRO FIGUEIREDO E MG-16.201.233 MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA 
interpuseram recursos administrativos em face de terem sido contraindicados 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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação 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/10 - 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 contraindicação 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  contraindicado  dos  candidatos 
recorrentes  para ingresso no CTSP/10  - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 153/11-DRH/CRS

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

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-13.268.835  FERNANDO  RESENDE  DE  ANDRADE,  MG-12.329.667 
JADEILSON  ANTÔNIO  DE  OLIVEIRA,  MG-14.840.938  JEAN  SILVA  DA 
ANUNCIAÇÃO,  MG-13.371.113  JHONNY  RODRIGUES  MAGRINI, 
MG-16.987.616  JOANES  ALVES  PEREIRA,  MG-14.654.811  JONATHAN 
REIDER DA ROCHA JESUS, MG-17.130.698 JORGE LUIZ BARONI MOUTINHO 
REIS, MG-11.129.372 JORGE VIEIRA DA ROCHA JÚNIOR, MG-14.830.050 
JOSÉ GERALDO PIMENTEL MOREIRA JÚNIOR, MG-14.934.593 JOSÉ SILVA 
SALOMÃO  JÚNIOR,  MG-12.269.020  JOSÉ  WILKER  PEREIRA  BATISTA, 
MG-10.404.506  JÚLIO  CEZAR  EMILIANO  DE  ALMEIDA,  MG-16.325.462 
JÚNIO CESAR RIBEIRO E SILVA, 1235337/MS LÁZARO DE JESUS MENDES, 
MG-10.297.080  LEANDRO  VENTURA,  2000818  LEONARDO  ALVES  DE 
SOUZA,  MG-11.178.070  LEONARDO  CARLOS  SANTOS  SILVA, 
MG-11.897.976  LUCAS  DIAS  BERNARDO,  MG-16.609.704  LUCAS  GOMES 
PEREIRA, MG-12.115.375 LUIZ GUSTAVO ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES, 
MG-17.883.841  MAGNUM  NUNES  DA  SILVA,  MG-13.070.174  MARCELO 
GUSMÃO  CARDOSO,  MG-16.307.515  MARCELO  LUCAS  PEREIRA  DOS 
SANTOS,  MG-12.446.447  MÁRCIO  BRUNO  FURTADO  DE  SOUZA, 
MG-15.436.378 MARCOS APARECIDO OLIVEIRA, MG-16.797.920 MARCOS 
VINÍCIUS CÂNDIDO AMÂNCIO, MG-14.413.024 MATEUS DE JESUS ROSA, 
MG-13.894.536  MATEUS  CORNÉLIO  DE  SOUZA  COELHO,  MG-17.513.228 
MATHEUS FERREIRA  DO NASCIMENTO,  MG-12.178.436  MATHEUS FILIPE 
FÉLIX  GOMES,  MG-15.542.400  MAYRON  DIAS  PASSOS,  MG-15.977.855 
MELKESEDEQUE  VIEIRA  CAMPOS,  MG-13.875.953  MIZAEL  RODRIGUES 
OLIVEIRA,  MG-16.605.704  MOIŚES  DE  ALMEIDA  NASCIMENTO, 
MG-12.707.138  PATRICK  LINCOOL  FERREIRA  PENIDO,  MG-16.085.330 
PAULO  DE  TÁRCIO  MOREIRA  DE  OLIVEIRA,  MG-10.135.251  PAULO  DE 
TARSO CEZAR FERREIRA JUNIOR, 2547422-DF ROBERTO BRUNO DA SILVA, 
MG-11.250.488  RODRIGO  NESTOR  DE  SOUZA  LOPES,  MG-15.920.611 
ROGER MARÇAL PAPACHRISTODODO, MG-11.202.586 SAMUEL PINHEIRO 
DE PAIVA VASCONCELOS, MG-11.164.498 WARLLEY CARLOS DOS REIS E 
MG-12.900.405  WESLEN  MAGNO  CARDOSO  DOS  SANTOS  interpuseram 
recursos  administrativos  em  face  de  terem  sido  contraindicados  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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação 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/10 - 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 contraindicação 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  contraindicado  dos  candidatos 
recorrentes  para ingresso no CTSP/10  - RMBH. 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 154 /11-DRH/CRS

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

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-11.666.986  CLEBER  DINIZ  RODRIGUES  DA  CRUZ,  MG-16.234.616 
DANIEL  COUTO  BATISTA,  MG-11.027.370  DANILO  DE  SOUZA  MENEZES, 
MG-14.451.712  DAVIDSON  SOUZA  AMARAL,  MG-14.186.046  DELEON 
CARLOS MESQUITA DE MELO, MG-15.126.866 DIOGO MAYRINK DE MELO, 
MG-12.017.387 DOUGLAS FERNANDES DAS DORES, MG-16.699.285 EDMAR 
DA  CRUZ  LOPES,  GO-4.498.751  EMÍLIO  CARLOS  DE  ABREU  PASSOS 
FRANKLIN,  MG-17.101.833  FELLIPE  AUGUSTO  SOARES  BARRETO, 
MG-14.155.154  ÍTALO  FERREIRA  CAVALCANTI  SOARES,  MG-12.320.036 
JANAÍNA POLIANA GOMES DE JESUS, MG-10.252.588 JULIANA CRISTINA 
DIAS,  MG-11.971.561  LUIZ  PAULO  MARTINS  DE  MELO,  MG-16.657.327 
MARCOS PAULO DE SOUZA FERREIRA, MG-13.544.097 OTÁVIO TRINDADE 
CARNEIRO,  MG-14.966.103  RAFAEL  HENRIQUE RIBEIRO,  MG-11.229.916 
RAFAEL MIRANDA DE SOUZA LIMA, MG-13.583.551 RENAN MARCEL BUENO 
AIRES  COSTA,  MG-13.074.092  RENATO  RIBEIRO  DIAS,  MG-12.239.111 
SAULO FERREIRA DOS SANTOS E MG-12.949.633 THIAGO CÉSAR GOMES 
MORAES  interpuseram  recursos  administrativos,  em  face  de  terem  sido 
contraindicados 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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 
contraindicação para ingresso na PMMG são os previstos na Resolução Conjunta de 
Saúde  nº 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação, através da entrevista 
de devolução, ocasião em que tomou conhecimento, pessoalmente ou através de 
psicólogo  civil  legalmente  contratado  das  razões  de  sua  contraindicação,  para 
ingresso no CTSP/10 - 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 contraindicação 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  nos  pareceres 
técnicos, alterando-se, ao final, a situação de contraindicados dos candidatos para a 
situação de Indicados, para ingresso no CTSP/10 – 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 contraindicado 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,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº  155  /11-DRH/CRS

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

  CONSIDERANDO QUE: 

  1.1  os   candidatos  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-2.093.799 ADIR SALOMÃO JÚNIOR, MG-15.294.905 ALBERTO RUBENS 
PINTO, MG-11.078.523 ALEXANDRE APARECIDO BORGES, MG-15.122.334 
ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS,  MG-14.635.695 ANDRÉ AUGUSTO 
NEVES,  204092159  DICRJ  ANTÔNIO  CARLOS  SILVA  DE  OLIVEIRA, 
MG-7.117.400  CAMILA  RODRIGUES  ASTONE  DA  SILVA,  MG-5.279.721 
CAMILO  HENRIQUE  ALVES  DE  SOUZA,  MG-15.810.800  CARLOS  SÉRGIO 
FERNANDES MAIA, MG-15.290.441 CARLOS MAGNO RIBEIRO FRANCISCO, 
MG-11.232.734  CHARLEY  RODRIGO  PECHIM,  MG-10.958.325  CLÉRIO 
ESTEVES  SOARES,  MG-16.496.741  DAIANA  FERNANDES  DA  SILVA, 
MG-14.829.576  DANIEL  CORNÉLIO,  MG-14.802.719  DANIEL  FILIPE  DOS 
SANTOS, MG-12.517.629 DANIEL LUIZ ALVES, MG-13.237.429 DAVIDSON 
MOREIRA  NATIVIDADE,  MG-9.078.342  DAVIS  ANDERSON  DE  AMORIM, 
MG-11.525.384 DENISVALDO DE SOUZA MACEDO, MG-13.621.954 DIEGO 
FELIPE  TEIXEIRA  FÉLIX,  MG-16.375.447  DIEGO  PATRICK  FERREIRA, 
MG-16.810.439 ÉDER DEIVID DA SILVA, GO-5266113 EDIMAŔIO SOARES 
TELES,  MG-13.293.182  EDMAR  LEMES  DE  SOUZA,  MG-  11.942.899 
EMERSON ESTEVES BESSA, 35.107.900-2 EMERSON RODRIGO DA SILVA, 
DF-1790624   ÉRIQUE  DE  BARROS  LOPES,  MG-12.450.684  EUSTÁQUIO 
QUINTÃO  SOARES  JÚNIOR,  MG-12.844.046  EXPEDITO  ALVES  PEREIRA 
NETO,  MG-11.122.985  FERNANDO  DA  CONCEIÇÃO  MOREIRA, 
MG-15.984.837  FLÁVIO  ANDREI  SILVÉRIO  SILVA,  MG-10.180.291 
FREDERICO  GONÇALVES  DUTRA  ALVES  DE  PAULA,  MG-13.096.612 
GERALDO PAULO SOARES, MG-15.583.581 GUILHERME  HENRIQUE RAMOS 
DA CUNHA, MG-14.201.803 GUSTAVO GUEDES DE FRIAS, MG-16.439.546 
HEIDER  DE  ARAÚJO  ASSIS  E  MG-16.022.791  HELTON  DE  PAULA  PENA 
interpuseram recursos administrativos em face de terem sido contraindicados 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 08, de 29 de maio de 2009;

 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 4.073 de 06/04/2010, anexo “E”, grupo XVI, itens 1 a 12, 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 
contraindicado tem acesso às suas razões de contraindicação 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/10 - 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 contraindicação 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  contraindicado  dos  candidatos 
recorrentes  para ingresso no CTSP/10  - RMBH. 
 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO  Nº 156  /11-DRH/CRS

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

 1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1  o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  – 
MG-15.913.673 LEONARDO PIRES COSTA interpôs recurso administrativo por 
ter sido contraindicado no exame psicológico;

1.2 no momento de apresentar suas Razões Escritas de 
Defesa,  após  seu  comparecimento  à  entrevista  de  devolução,  comunicou  sua 
desistência de apresentar o recurso, 

2 RESOLVE:

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

 2.2 manter a situação do candidato de contraindicado 
ao CTSP/10 – RMBH, nos exames psicológicos – 5ª Fase do certame, por não ter 
apresentado suas razões de defesa, alegando desistência de forma voluntária.
 

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

Belo Horizonte - MG,  19 de janeiro de 2011.

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