
 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  811/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFS/2010 SD PM ALINNE JUSSARA DE 
ALMEIDA SILVA  interpôs requerimento por ter dúvidas quanto à anulação ou não da 
questão nº 40 da Prova “A”, alegando que os Despachos Administrativos nº 650/10 e nº 
758/10 mantiveram o gabarito oficial inalterado;

 1.2 o Desp. Adm. nº 650/10 refere-se à questão nº 40 da 
prova para o CFS/QPE, prova essa diferente daquela aplicada ao CFS/QPPM;

1.3   o  Desp.  Adm.  nº  758/10  não  analisou  o  mérito  do 
questionamento  dos  candidatos,  uma  vez  que  esses  deixaram  de  cumprir  um  dos 
requisitos previstos no edital do certame para interposição de recursos, que trata-se de 
anexar a bibliografia de referência;

1.4 o Desp. Adm. nº 715/10 refere-se, portanto, à questão 
nº  40 da  prova “A”  e,  por  terem sido  acatados  os  questionamentos  dos  candidatos 
recorrentes, a questão foi anulada;  

1.3 os pontos das questões anuladas foram revertidos para 
todos os candidatos que faziam jus e, após conferência da nota da recorrente, constatou-
se que a mesma acertou 31 (trinta e uma) questões, 

 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento,  esclarecendo  à  candidata 
sobre o ocorrido nos despachos acima descritos, mantendo-se sua nota inalterada.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 19 de maio de  2010.

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