
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 276/09-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 – 196.542-7 
ALDENOR PIMENTEL DA SILVA NETO  interpôs recurso administrativo  por  não 
concordar com sua pontuação no Teste de Resistência Aeróbica (2.400m) do Teste 
de  Capacitação  Física  (TCF),  alegando  que  realizou  07  (sete)  voltas,  quando  o 
correto seriam apenas 06 (seis) e, que por esse motivo teve seu tempo e pontuação 
prejudicados, solicitando, ao final, revisão do seu teste;

1.2  avaliado  o  recurso,  pela  Comissão  devidamente 
designada, esta apurou que o tempo da prova de 2.400m, exclusivamente para os 
integrantes  da  1ª  turma  da  equipe  A-3,  está  realmente  destoante  das  demais 
equipes, o que sugere procedência do recurso. 

1.3 conforme previsto no subitem 10.6 do edital que regula 
o certame, in verbis: “10.6 A DRH, a qualquer tempo, promoverá a correção de 
qualquer  erro  material,  bem como de  impropriedade de execução  de  critérios  e 
normas legais aplicáveis ao concurso, apurados durante o processo seletivo.”;

1.4  a  restauração  da  situação  de  regularidade  dos  atos 
administrativos praticados pela Administração Pública, constitui poder/dever de auto-
tutela assegurado pela Súmula 473 do STF;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  pelas  razões  acima  explicitadas  e, 
determinar  convocação  para  nova  aplicação  do  Teste  de  Resistência  Aeróbica 
(2.400m) aos 09 candidatos listados na 1ª turma da equipe A-3, sendo: o próprio 
recorrente; 01- Alberto Domingos de Barros; 02- Alberto Ferreira dos Anjos; 03 – 
Alberto Thiago Bordin Meira; 04 – Aldair Pereira Gomes; 06 – Alderico Nicézio Costa; 



07 – Alécio Gonçalves de Jesus; 08 – Alessandro Paulo Sobrinho; e 10 – Alessandro 
Silva Oliveira;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

              Belo Horizonte-MG,  19  de maio de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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