
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   932/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.447.579 
DANIELLE DÓRIA DA CUNHA interpôs recurso administrativo contra a questão 07 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser  procedente  a  solicitação  no  que  diz  respeito  à  consideração  do  item 
“HAS/hipotensão”, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 08,30 
(oito vírgula trinta) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   933/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.447.579 
DANIELLE DÓRIA DA CUNHA interpôs recurso administrativo contra a questão 01 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação no que diz respeito à consideração dos itens “observar o 
aspecto geral do paciente”, “observar a presença de sonda, drenos, cateteres, a VP e 
a ferida operatória” e “atenção na transferência da maca para o leito, o paciente não 
deve realizar esforço” por se tratarem de cuidados de enfermagem no pós-operatório 
imediato. As alegações procedem; 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 07,49 
(sete vírgula quarenta e nove) para 13,91 (treze vírgula noventa e um) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  934/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1o candidato ao  CTSP QPE/2010 –  MG-15.303.811 LUÍS 
FACUNDES CRUZ DA SILVA interpôs recurso administrativo contra as questões 03 e 07 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 o candidato deixou de observar o previsto no subitem 8.3.1 
do edital que regula o certame, in verbis: 

“8.3.1  Para  os  recursos  contra  a  prova  de 
conhecimentos  e prova prática/teórico-prática, 
para cada questão deverá ser apresentado um 
requerimento  de  recurso  específico.  Recursos 
que  forem apresentados  contra  mais  de  uma 
questão,  em  um  mesmo  requerimento,  não 
serão conhecidos.”

1.3  o  candidato  apresentou  o  mesmo  recurso  para  duas 
questões diferentes, contrariando, dessa forma, o edital do certame,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  935/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-13.299.191 
JOSENILDE SILVA LISBOA interpôs recurso administrativo contra as questões 03 e 04 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a candidata deixou de observar o previsto no subitem 8.3.1 
do edital que regula o certame, in verbis: 

“8.3.1  Para  os  recursos  contra  a  prova  de 
conhecimentos  e prova prática/teórico-prática, 
para cada questão deverá ser apresentado um 
requerimento  de  recurso  específico.  Recursos 
que  forem apresentados  contra  mais  de  uma 
questão,  em  um  mesmo  requerimento,  não 
serão conhecidos.”

1.3  a  candidata  apresentou  o  mesmo  recurso  para  duas 
questões diferentes, contrariando, dessa forma, o edital do certame,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



'

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  936/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.711.259 ANA 
CAROLINA DIAS SILVA FERREIRA interpôs recurso administrativo contra a questão 04 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que não é procedente a solicitação da candidata no que diz respeito à consideração dos 
itens   “temperatura”,  “freqüência  cardíaca”,  “freqüência  respiratória”  e  “pressão 
arterial” como itens individuais, uma vez que os quatro itens correspondem aos sinais 
vitais  e, portanto, foram considerados e pontuados como um único item. Os itens 
“perguntar ao paciente se há alguma queixa, “colocá-lo em posição confortável” e 
anotar  resultados  obtidos  no  prontuário”  não  foram  apresentados  na  literatura 
anexada, 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  937/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
6 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.711.259 ANA 
CAROLINA DIAS SILVA FERREIRA interpôs recurso administrativo contra a questão 06 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão de recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que não é procedente a solicitação da candidata no que diz respeito à consideração dos 
itens  “temperatura”, “freqüência cardíaca”, “freqüência respiratória” e “pressão arterial” 
como itens individuais, uma vez que os quatro itens correspondem aos sinais vitais e, 
portanto, foram considerados e pontuados como um único item. Quanto ao item “explicar 
qualquer  sinais e sintomas que poderá ocorrer ao paciente”, a candidata não apresentou 
literatura que o embasasse,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  938/11-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  alterada  pelas 
Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 
15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos para o Curso 
Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2.010,  vagas  destinadas  para  as  categorias  de  Auxiliar  de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em 
saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

7 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.711.259  ANA 
CAROLINA DIAS SILVA FERREIRA interpôs recurso administrativo contra a questão 01 da 
prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico em Enfermagem, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2  a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
com  base  na  literatura  apresentada,  a  solicitação  é  procedente  no  que  diz  respeito  à 
consideração dos itens “lavar as mãos antes de realizar qualquer procedimento” e “manter a 
cama em posição horizontal”. Quanto à argumentação de considerar os itens “temperatura”, 
frequência cardíaca”, “frequência respiratória” e “pressão arterial” como itens individuais, essa 
comissão julga improcedente, uma vez que os quatro itens correspondem aos sinais vitais e 
devem, portanto, ser considerados um único item,   

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 11,77 (onze 
vírgula sete) para 15,00 (quinze) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  939/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

8 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.711.259 ANA 
CAROLINA DIAS SILVA FERREIRA interpôs recurso administrativo contra a questão 07 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que é procedente a solicitação da candidata no que diz respeito à consideração do item 
“edema” e “mal estar”,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  4,98 
(quatro vírgula noventa e oito) para 8,3 (oito vírgula três) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   940/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
9 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.711.259 ANA 
CAROLINA DIAS SILVA FERREIRA interpôs recurso administrativo contra a questão 03 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que não é procedente a solicitação da candidata no que diz respeito à consideração do 
item   “neurológico:  com  a  baixa  produção  de  prostaglandinas,  aliviando  a  dor  e 
melhorando  a  sinapse”  e  “músculo-esquelético:  ajudando  na  contração  e  relaxamento 
muscular e no recebimento de cálcio” uma vez que os itens descritos não tiverem sua 
comprovação através da literatura apresentada,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  941/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
10 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.711.259 ANA 
CAROLINA DIAS SILVA FERREIRA interpôs recurso administrativo contra a questão 02 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que não é procedente a solicitação da candidata no que diz respeito à consideração do 
item “diminuição do líquido corporal” uma vez que esse item não corresponde a um sinal 
de choque hipovolêmico e sim um componente da fisiopatologia. O enunciado da prova 
solicita  que o candidato leia o caso clínico e responda às questões de 01 a 03, o que 
contraria a argumentação do candidato que diz “no enunciado da questão não mencionou 
qual  o motivo do choque hipovolêmico”.  Assim,  fica explícito  que os sinais  de choque 
solicitados  pela  prova  referem-se  às  complicações  operatórias.  Dessa  forma,  é 
improcedente a solicitação do item “membros periféricos cianóticos e lábios cianóticos”, 
que são citados pela referência bibliográfica como sendo sinais do choque em pacientes 
com desidratação grave,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  942/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
11 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.711.259 ANA 
CAROLINA DIAS SILVA FERREIRA interpôs recurso administrativo contra a questão 05 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que não é procedente a solicitação da candidata no que diz respeito à consideração do 
item “lavar as mãos” uma vez que se trata de um cuidado de enfermagem a ser realizada 
na etapa pré-transfusão. O enunciado da questão solicita que se obedeça a sequência 
correta  do  procedimento.  Sendo  assim,  o  item  “anotar  procedimentos  realizados  no 
prontuário”,  apesar  de  importante,  trata-se  de  um cuidado  pertencente  à  etapa  pós-
transfusional,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   943/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
12 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.458.605 
SHIRLEY DE SOUZA GUALBERTO interpôs recurso administrativo contra a questão 07 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão de recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que a argumentação apresentada é inconsistente, não encontrando correlação direta na 
literatura apresentada. A literatura cita como sinais de sobrecarga circulatória a dispnéia, 
ortopnéia, ansiedade súbita, podendo ocorrer distensão das veias do pescoço, estertores 
na base dos pulmões e um aumento da pressão venosa central, não citando aumento de 
pressão arterial sistêmica como afirma a candidata,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   944/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
13 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.458.605 
SHIRLEY DE SOUZA GUALBERTO interpôs recurso administrativo contra a questão 06 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que  o  item  “atentar  para  queixas  do  paciente”,  citado  pelo  candidato  como  um  dos 
cuidados  de  enfermagem após  o  término  da  infusão  de  hemocomponente,  apesar  de 
importante,  não  faz  parte  dos  cuidados  específicos,  conforme  solicita  o  enunciado  da 
questão, considerando a sequência correta do procedimento e a literatura apresentada 
pela  candidata  como  argumentação  não  a  favoreceu,  uma  vez  que  cita  que  deve-se 
“monitorar  o  paciente  quanto  às  respostas  e  a  eficácia  do  procedimento”  e  essa 
monitoração não se faz, necessariamente, pelas informações trazidas pelo paciente,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  945/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

14 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.458.605 
SHIRLEY DE SOUZA GUALBERTO interpôs recurso administrativo contra a questão 
05 da prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico em Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 
consideram que a argumentação trazida pela candidata por ocasião da solicitação, seja 
pertinente  com relação à  certificação  do  nome do paciente,  que,  segundo a  obra 
literária apresentada faz parte dos cuidados de enfermagem durante a transfusão. No 
entanto,  no  que  tange  a  solicitação  de  consideração  do  item  explicar 
o procedimento a ser realizado, a mesma literatura apresentada pela candidata, traz 
que esse cuidado deve ser realizado pela equipe de enfermagem na pré transfusão, ou 
seja,  antes  do  início  do  procedimento.  Acrescentamos  ainda,  que  o  enunciado  da 
questão,  traz  clareza  que se  deve  responder  à  questão  “obedecendo  à  sequência 
correta do procedimento”,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 11,25 
(onze vírgula vinte e cinco) para 12,50 (doze vírgula cinquenta) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   946/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

15 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.458.605 
SHIRLEY DE SOUZA GUALBERTO interpôs recurso administrativo contra a questão 
04 da prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico em Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a solicitação da candidata é procedente no que diz respeito a consideração do 
cuidado de enfermagem “verificar dados vitais” como sendo um dos itens de cuidado 
na pré-transfusão,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 08,00 
(oito) para 09,00 (nove) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   947/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

16 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.458.605 
SHIRLEY DE SOUZA GUALBERTO interpôs recurso administrativo contra a questão 
01 da prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico em Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação no que diz respeito à consideração dos itens “ventilação 
adequada”,  “se  hemorragia,  realizar  curativo  compressivo”,  “mantê-lo  aquecido”, 
“atentar  para  o  gotejamento  adequado  de  soroterapia”,  como  sendo  cuidados  de 
enfermagem no pós operatório imediato. No entanto, o item “integridade da incisão 
cirúrgica” não deixa claro qual é o cuidado de enfermagem que se deve ter, além 
disso, a candidata argumenta que o enunciado solicita os cuidados de enfermagem e 
por  esse motivo,  escreveu somente  dessa forma, no  entanto,  nos  outros  itens,  a 
candidata cita verbos no infinitivo, demonstrando ter preocupação com o cuidado de 
enfermagem, como exemplo : “observar”, “manter”, “atentar”, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 10,7 
(dez vírgula sete) para 15,00 (quinze) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  948/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

17 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.458.605 
SHIRLEY DE SOUZA GUALBERTO interpôs recurso administrativo contra a questão 
03 da prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico em Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação no que diz respeito à consideração dos itens “normaliza a 
frequência  cardíaca”  e  “estabiliza  a  frequência  respiratória”  e  “normaliza  o 
peristaltismo e esfíncter das eliminações fisiológicas”, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 08,00 
(oito) para 16,00 (dezesseis) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  949/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
18 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.447.579 
DANIELLE DÓRIA DA CUNHA interpôs recurso administrativo contra a questão 03  da 
prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a candidata deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do edital que regula o certame, in verbis: 

“8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter  
fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente,
 devendo ser anexada cópia da bibliografia 
pesquisada e  apresentado  conforme  modelo 
constante no anexo
 'E'.”

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   950/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

19 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.447.579 
DANIELLE DÓRIA DA CUNHA interpôs recurso administrativo contra a questão 04 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação no que diz respeito à consideração do item “aferição dos 
sinais  vitais”  e  decidiu  considerar  os  itens  “fazer  solicitação  da  bolsa  de 
hemotransfusão  com  pelo  menos  30  minutos  de  antecedência”  e  “verificar  a 
integridade  da  bolsa  de  hemotransfusão  e  o  aspecto  de  seu  conteúdo  antes  da 
administração” como itens diferentes, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 07,00 
(sete) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 951/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
20 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-  11.447.579 
DANIELLE DÓRIA DA CUNHA interpôs recurso administrativo contra a questão 05 da 
prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que não é procedente a solicitação da candidata no que diz respeito à consideração uma 
vez que não há embasamento teórico na bibliografia apresentada,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  952/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
21 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.153.536 
VIVIANE APARECIDA DA SILVA interpôs recurso administrativo contra a questão 05 da 
prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão de recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que o procedimento citado pela candidata no terceiro item da questão 5, faz parte dos 
cuidados  de  enfermagem na  pré-transfusão.  Conforme  pode-se  verificar  na  referência 
citada, a punção venosa faz-se no momento que antecede a transfusão sanguínea,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  953/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

22 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-  14.153.536 
VIVIANE APARECIDA DA SILVA interpôs recurso administrativo contra a questão 07 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que os sinais e sintomas citados pela candidata fazem parte dos sinais e sintomas 
referenciados pela referência bibliográfica citada, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 3,32 
(três vírgula trinta e dois) para 6,64 (seis vírgula sessenta e quatro) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  954/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

23 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-  14.153.536 
VIVIANE APARECIDA DA SILVA interpôs recurso administrativo solicitando revisão 
do somatório total da prova, categoria/especialidade Técnico em Enfermagem;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações procedem, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 46,09 
(quarenta e seis vírgula nove) para 56,09 (cinquenta e seis vírgula nove) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   955/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
24 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-15.566.265 
JÉSSICA FERREIRA MACHADO interpôs recurso administrativo contra as questões 01, 
02, 03, 04, 05, 06 e 07 da prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico 
em Enfermagem, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a candidata deixou de observar o previsto no subitem 8.3 
do edital que regula o certame, in verbis: 

“8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter  
fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente,
 devendo ser anexada cópia da bibliografia 
pesquisada e  apresentado  conforme  modelo 
constante no anexo
 'E'.”

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  956/11-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  alterada  pelas 
Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 
15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos para o Curso 
Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2.010,  vagas  destinadas  para  as  categorias  de  Auxiliar  de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em 
saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
25 CONSIDERANDO QUE: 

1.1o candidato ao  CTSP QPE/2010 –  MG-13.877.402 DANIEL 
MENON  KISTENMACHER interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  considerado  como 
ausente  na  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  em  Enfermagem, 
solicitando, ao final, nova chamada para realização da prova;

1.2 o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 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 estabelecidos 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.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  posto  que  presentes  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 maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  957/11-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  alterada  pelas 
Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 
15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos para o Curso 
Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2.010,  vagas  destinadas  para  as  categorias  de  Auxiliar  de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em 
saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
26 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.112.457 JÚNIO 
MENDES DE CASTRO interpôs recurso administrativo por ter sido considerado como ausente 
na prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Auxiliar de Comunicações, solicitando, 
ao final, revisão de sua situação;

1.2 o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 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 estabelecidos 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.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  posto  que  presentes  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 maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 958/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

27 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-9.126.007 
GEISA APARECIDA MARINHO SOARES interpôs  recurso  administrativo  contra  o 
somatório  de  sua  nota  na  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade 
Auxiliar em Saúde Bucal, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  é procedente o pedido da recorrente,  pois detectamos erro no somatório final  da 
pontuação obtida pela candidata,
  

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 78,91 
(setenta e oito vírgula noventa e um) para 93,91 (noventa e três vírgula noventa e 
um) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  959/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
28 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-13.118.318 
KÁSSIA JAQUELINE MOTA interpôs recurso administrativo contra as questões 04 e 07 
da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Auxiliar  em  Saúde  Bucal, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a candidata deixou de observar o previsto no subitem 8.3.1 
do edital que regula o certame, in verbis: 

“8.3.1  Para  os  recursos  contra  a  prova  de 
conhecimentos  e prova prática/teórico-prática, 
para cada questão deverá ser apresentado um 
requerimento  de  recurso  específico.  Recursos 
que  forem apresentados  contra  mais  de  uma 
questão,  em  um  mesmo  requerimento,  não 
serão conhecidos.”

1.3  a  candidata  apresentou  o  mesmo  recurso  para  duas 
questões diferentes, contrariando, dessa forma, o edital do certame,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 960/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
29 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.195.273 
VIVIANE GOMES SANTANA interpôs recurso administrativo contra a questão 03 da 
prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Auxiliar  em  Saúde  Bucal, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a justificativa da recorrente não procede. O enunciado da questão é muito claro: 
“Cite as  etapas necessárias para deixar o material  em condição de reutilização em 
outro paciente.” A ordem das etapas é  fundamental  para que o material possa ser 
reutilizado em outro paciente. Se assim não for feito, não poderá ser reutilizado, o que 
contrariaria a solicitação feita pelo enunciado da questão. A recorrente descreve que 
“o  material  deverá  ser  lavado  com  água  e  sabão  líquido,  secado,  em  seguida, 
desinfetado (...) e por último esterilizado (...).O material deverá ser acondicionado em 
recipientes do qual se mantenha estéril.” Ora, se a desinfecção inserida na seqüência 
de  tratamento  do  material  serve  exatamente  para  diminuir  a  contaminação  do 
instrumental referido, diminuindo os efeitos deletérios de um possível acidente com o 
operador  durante  a  etapa  de  lavagem,  a  descrição  da  recorrente  não  apresenta 
nenhum sentido.  Além disso,  a  recorrente  não  cita  em que  momento  o  material 
deverá  ser  embalado,  etapa  importante  do  processo  e  que  deve  ocorrer  após  a 
secagem  e  antes  da  esterilização.  Descreve,  apenas,  que  o  material  deve  ser 
acondicionado  após  a  esterilização.  Na  bibliografia  apresentada  pela  própria 
recorrente, na pág.111, lê-se “Após seu uso clínico, o instrumental contaminado deve 
receber  tratamento  dado  aos  instrumentais  críticos,  passando  pelos  processos  de 
desinfecção  prévia, lavagem criteriosa  com água e  sabão,  secagem e  embalagem 
específicas,  a fim de ser levado ao processo de esterilização.” Ora, se a desinfecção 
PRÉVIA, LAVAGEM, SECAGEM E EMBALAGEM, são citadas nesta ordem e “A FIM DE”, 
ou seja, com o objetivo de serem esterilizados, processo pelo qual os instrumentos 
devem  passar  “OBRIGATORIAMENTE”,  para  que  possam  estar  em  condições  de 
reutilização em outro paciente, conforme pede o enunciado da questão, torna-se óbvia 
a  importância  da  ordem  das  etapas.  Para  confirmar  a  constatação,  ainda  pela 
bibliografia  da  própria  recorrente,  observa-se  na  pág  111  que  “A  lavagem  do 
instrumental contaminado é um passo obrigatório antes da esterilização, já que em 
presença de matéria orgânica, não há realização desse processo.” A própria alegação 
da recorrente, considerando que as etapas do preparo do material não são relevantes, 



demonstram por si, o seu desconhecimento sobre o assunto. Portanto esta comissão 
decide manter a nota da candidata,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   961/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

30 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-13.294.463 
DALILA DIAS EUSTÁQUIO FIGUEIREDO interpôs recurso administrativo contra a 
questão  04  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Auxiliar  em 
Saúde Bucal, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a justificativa da recorrente procede. Fundamentado pela bibliografia sugerida e 
anexada pela candidata, esperava-se como resposta correta e completa os seguintes 
itens, essenciais para o bom desempenho clínico deste material: 

1-Dispensar as proporções do pó e líquido de acordo com as orientações do fabricante. 
-  Não citado pelo recorrente. 

2-Dividir o pó em duas ou três partes e incorporar o pó ao líquido, um incremento por 
vez, até que a mistura esteja uniforme.  – Citado, em parte, pelo recorrente.

3-Em movimentos de aglutinação. - Citado pelo recorrente e pontuado pela correção.  

4-Instrumental necessário: bloco de papel e espátula de plástico, porém em outra 
bibliografia é citado que pode-se usar placa de vidro e espátula de metal, citado pelo 
recorrente. – Citado e pontuado. 

5-No seu tempo de trabalho (20 segundos a um minuto), o cimento deve apresentar 
“brilho superficial”. - A recorrente descreveu a consistência como “firme e brilhante”, 
mas não citou o tempo.

De acordo com o exposto, a comissão julgou procedente acrescentar,  para o item 2, 
mais 0,75 pontos, e, para o item 5, mais 0,75 pontos. Nos demais aspectos, julgamos 
que a pontuação foi adequada. Sendo assim a nota da candidata será acrescida de 1,5 
pontos, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  posto  que  presentes  os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 78,24 
(setenta e oito vírgula vinte e quatro) para 79,74 (setenta e nove vírgula setenta e 
quatro) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  962/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
31 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-10.541.382 
FABIANA MACFERLANY ALVES CARDOZO LOPES interpôs recurso administrativo 
contra a questão 05 da prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico 
em Saúde Bucal, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a justificativa da recorrente não procede visto que, para efeito da correção, foram 
valorizados  e  pontuados  os  aspectos  mais  importantes  e  que  afetam, 
consideravelmente,  o  desempenho  clínico  do  material,  ou  seja,  a  proporção  pó  e 
líquido, a técnica  de manipulação e os instrumentais necessários, que estão de acordo 
com a própria bibliografia citada, LOBAS, et al, pág. 380 a 382, e descritos abaixo. 
Proporcionar as quantidades de pó e líquido descritas pelo fabricante, com a medida 
contida  no  kit  pó/líquido;  em  temperatura  mais  baixa  que  o  ambiente  (placa 
resfriada). O pó proporcionado sobre a placa é compactado com uma espátula de aço 
inox,  até  se obter  uma forma retangular  com cerca de 1mm de espessura.  Após, 
dividir, a seguir, o retângulo em quatro porções, sendo que a última porção deve ser 
dividida ao meio e é por esta última que se iniciará a espatulação. A menor porção de 
pó  é  incorporada  ao  líquido,  usando  a  maior  área  possível  da  placa,  até  a 
homogeneização da mistura. Espatular sobre uma grande área da placa,  permitindo a 
dissipação de energia com mais facilidade. O tempo total de manipulação é de 90 
segundos. O instrumental necessário consiste de uma espátula metálica, número 24 e 
uma placa de vidro grossa, resfriada. Diante do exposto, consideramos que a questão 
foi  devidamente  valorizada  em pontos,  já  que  foram pontuados  os  instrumentais 
necessários (placa de vidro e espátula) e  a necessidade de seguir as especificações do 
fabricante. De acordo com o enunciado “Descreva a técnica de espatulação”, julgamos 
que a resposta dada pelo recorrente foi pouco detalhada, alem de se equivocar ao 
descrever a divisão do pó em seis porções,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 



inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  963/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

32 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-10.541.382 
FABIANA MACFERLANY ALVES CARDOZO LOPES interpôs recurso administrativo 
contra a questão 03 da prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico 
em Saúde Bucal, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  a  justificativa  da  recorrente  não  procede,  pois,  de  acordo  com  a  própria 
bibliografia citada, LOBAS, et al, capítulo Anatomia de Cabeça e Pescoço, na página 
64,  está  a  explicação:  Para  facilitar  a  identificação  dos  dentes,  utiliza-se,  como 
Registro Universal,  esta Notação Dentária. Esse registro representa “cada elemento 
dental, especificando qual é o elemento, em que arcada este se encontra e qual a 
dentição ele pertence.” Para isso convencionou-se dividir a boca em quatro partes, 
chamadas quadrantes ou hemi-arcos.  Assim, tem-se, seguindo no sentido horário, 
quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo 
e quadrante inferior direito. Os dentes são representados nos quadrantes, indo do 1 
(incisivo central) ao 8 (3º molar) em cada quadrante, recebendo o nome do dente, 
seguido pelo quadrante em que está inserido. A recorrente não seguiu corretamente 
esta  notação,  trocando  o  lado  direito  pelo  esquerdo.  Isto  é  considerado  um erro 
inadmissível.  Na  referida  questão,  o  TSB  estaria  anotando  as  informações  num 
odontograma,  que  é  um  documento  legal,  podendo  ser  utilizado  para  este  fim, 
inclusive o de reconhecimento de arcada, o que seria impossibilitado pelo erro de 
anotação. Além disso, o mesmo odontograma  orientaria o plano de  tratamento deste 
dentista,  induzindo-o  a  um erro  grave.  Sob esta  análise,  de  nada adiantariam os 
conhecimentos de nomenclatura e anatomia dentária, face a dimensão final do erro,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  964/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
33 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-10.541.382 
FABIANA MACFERLANY ALVES CARDOZO LOPES interpôs recurso administrativo 
contra a questão 04 da prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Técnico 
em Saúde Bucal, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  a  justificativa  da  recorrente  não  procede,  pois,  de  acordo  com  a  própria 
bibliografia citada, LOBAS, et al, capítulo Anatomia de Cabeça e Pescoço, na página 
64,  está  a  explicação:  Para  facilitar  a  identificação  dos  dentes,  utiliza-se,  como 
Registro Universal, esta Notação Dentária. Esse registro representa “cada elemento 
dental, especificando qual é o elemento, em que arcada este se encontra e qual a 
dentição ele pertence.” Para isso convencionou-se dividir a boca em quatro partes, 
chamadas quadrantes ou hemi-arcos.  Assim, tem-se, seguindo no sentido horário, 
quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo 
e quadrante inferior direito. Os dentes são representados nos quadrantes, indo do 1 
(incisivo central) ao 8 (3º molar) na dentição permanente e do I (incisivo central) ao V 
(2º molar decíduo) em cada quadrante, recebendo o nome do dente, seguido pelo 
quadrante em que está inserido. A recorrente não seguiu corretamente esta notação, 
trocando o lado direito pelo esquerdo. Isto é considerado um erro inadmissível. Na 
referida questão, o TSB estaria anotando os elementos dentais em um pedido a ser 
enviado ao serviço de radiologia. O técnico de radiologia irá seguir estas anotações e 
fazer as tomadas radiográficas dos elementos anotados pelo TSB avaliado, portanto, 
sendo feito o exame radiográfico de elementos errados. Ao receber estes exames, o 
profissional dentista não terá as imagens requeridas para o seu diagnóstico. Este erro 
trará prejuízos financeiros para o paciente, ou para o dentista, pois, após reconhecido 
o erro, será necessário novo pedido de radiografia e o exame radiológico deverá ser 
repetido. Visto isso, o paciente terá nova exposição à radiação, o que pode e deve ser 
evitado, observando-se criteriosamente a notação dentária correta. Diante do exposto, 
de nada adiantariam os conhecimentos de nomenclatura e anatomia dentária, face a 
dimensão final do erro da recorrente, 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  posto  que  presentes  os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  965/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

34 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.714.954 
MONALISA  GUIMARÃES  DOS SANTOS interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
questão  10  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de 
Patologia, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 00,0 
(zero) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 966/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

35 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.344.273 
JEAN  FRANCISCO  DIAS  DE  MOURA interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
questão  06  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de 
Patologia, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 00,0 
(zero) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  967/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

36 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.004.356 
JULIANA PAULA VIEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo contra a questão 
06  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de  Patologia, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 00,0 
(zero) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   968/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

37 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.554.267 
BÁRBARA DANIELLE  SILVA SIQUEIRA interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
questão  08  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de 
Patologia, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 00,0 
(zero) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  969/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

38 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.714.954 
MONALISA  GUIMARÃES  DOS SANTOS interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
questão  08  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de 
Patologia, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 1,6 (um 
vírgula seis) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    970/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

39 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.344.273 
JEAN  FRANCISCO  DIAS  DE  MOURA interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
questão  10  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de 
Patologia, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo a  nota  ser  alterada de 2,0 
(dois) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  971/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

40 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.344.273 
JEAN  FRANCISCO  DIAS  DE  MOURA interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
questão  08  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de 
Patologia, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo a  nota  ser  alterada de 2,0 
(dois) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   972/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

41 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.004.356 
JULIANA PAULA VIEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo contra a questão 
02  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de  Patologia, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo a  nota  ser  alterada de 7,2 
(sete vírgula dois) para 12,00 (doze) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  973/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

42 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.004.356 
JULIANA PAULA VIEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo contra a questão 
01  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de  Patologia, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo a  nota  ser  alterada de 8,0 
(oito) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  974/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

43 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.004.356 
JULIANA PAULA VIEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo contra a questão 
08  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de  Patologia, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo a  nota  ser  alterada de 2,4 
(dois vírgula quatro) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   975/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

44 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.004.356 
JULIANA PAULA VIEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo contra a questão 
10  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de  Patologia, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo a  nota  ser  alterada de 2,0 
(dois) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   976/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

45 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.554.267 
BÁRBARA DANIELLE  SILVA SIQUEIRA interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
questão  10  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de 
Patologia, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo a  nota  ser  alterada de 6,0 
(seis) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  977/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

46 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.554.267 
BÁRBARA DANIELLE  SILVA SIQUEIRA interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
questão  06  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de 
Patologia, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo a  nota  ser  alterada de 5,0 
(cinco) para 10,00 (dez) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  978/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

47 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.554.267 
BÁRBARA DANIELLE  SILVA SIQUEIRA interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
questão  02  da  prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Técnico  de 
Patologia, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
ser procedente a solicitação pois a questão não faz parte do programa referente à 
prova teórico-prática, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo a  nota  ser  alterada de 7,2 
(sete vírgula dois) para 12,00 (doze) pontos;

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,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 979 /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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
48 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-15.740.287 
LEONARDO CARVALHO ROCHA DA SILVA  interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Músico/Clarinete,  solicitando,  ao 
final, sua revisão;

1.2  a  comissão de recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que:

1.2.1  quanto  à  prova  de  Solfejo  Musical:  o candidato  foi 
avaliado conforme exposto no vídeo referente ao concurso. Não demonstrou conhecimento 
que o capacitasse a lograr êxito na prova de solfejo.  O candidato obteve as seguintes 
pontuações:

1° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

4° compasso:
1°, 2°, 3 e 4° tempos  – certos;;
obteve:  04 (quatro) pontos.

5° compasso:
1° , 2° e 3° tempos – certos; 
4° tempo  – errou a entoação e divisão rítmica;
obteve:  03 (três) pontos.

6° compasso:
1° tempo – certo;



2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1° e 2° tempos: certos;
3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

O candidato obteve um total de 12 (doze) pontos.

 1.2.2 quanto  à prova de prática  instrumental  – Clarinete:  o 
candidato foi avaliado conforme exposto no vídeo referente ao concurso, demonstrando 
despreparo  para  a  avaliação  da  prova  prática.  Seus  conhecimentos  musicais  não  o 
capacitaram  a  lograr  êxito  na  prova  de  prática  instrumental.  O  candidato  obteve  as 
seguintes pontuações:

1° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

4° compasso:
1°, 2° e 4°tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
 3° tempo – certo;
obteve: 01 (um) ponto.

5° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:



1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

11° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

12° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

13° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

15° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

O candidato obteve um total de 03 (três) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 980/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
49 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-16.164.371 
VIVIAM DE OLIVEIRA SILVA interpôs recurso administrativo contra a prova prática/
teórica-prática,  categoria/especialidade  Músico/Clarinete,  solicitando,  ao  final,  sua 
revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto  à prova de Solfejo  Musical:  a candidata  não 
conseguiu  executar  o  solfejo  proposto,  pois  a  mesma  não  se  preparou  para  o 
concurso,  como  podemos  observar  nas  imagens  de  vídeo  de  sua  avaliação.  A 
candidata executou o solfejo como se tivesse sido escrito em 3ª maior, esquecendo-se 
das  entoações das  notas  e  divisões  rítmicas.  Desta  forma, a candidata  obteve as 
seguintes pontuações:

1° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

4° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

5° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;



obteve: 0 (zero) ponto.

6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

9° compasso:
2° tempo – certo;
1°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

A candidata obteve um total de 03 (três) pontos.

 1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Trompa: a 
candidata não conseguiu executar a prova prática instrumental proposta. Observando 
as imagens de vídeo, a candidata demonstrou total despreparo para o concurso. A 
candidata parou durante a execução da prova instrumental em vários momentos, não 
conseguindo dar continuidade à avaliação, sobretudo, esquecendo-se das entoações 
das  notas  e  divisões  rítmicas.  Desta  forma,  a  candidata  obteve  as  seguintes 
pontuações:

1° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

4° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

5° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

6° compasso:
3° tempo – certo;
1°, 2° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.



7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

9° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

11° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

12° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

13° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

15° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

A candidata obteve um total de 03 (três) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  os  pedidos,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  981 /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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
50 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-16.817.752 
FARLEY RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo contra a 
prova prática/teórica-prática, categoria/especialidade Músico/Clarinete, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1  quanto  à  prova  de  Solfejo  Musical:  o candidato  foi 
avaliado por oficiais especialistas em música que aproveitaram o máximo possível da 
execução do solfejo proposto. O candidato não correspondeu ao nível desejado, em se 
tratando de um concurso público,  na especialidade de música.  Após analisados os 
tempos  e  compassos  indicados  pelo  candidato,  o  mesmo  obteve  as  seguintes 
pontuações:

1° compasso:
1° e 4° tempos  – certos;
2° e 4° - errou as entoações; 
obteve: 02 (dois) pontos.

2° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  0 (zero) ponto.

3° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações, nome da nota do 3° tempo e divisões 
rítmicas;
obteve:  01 (um) ponto.

4° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° - tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.



5° compasso:
1° e 2° tempo – certos; 
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  02 (dois) pontos.

6° compasso:
1° tempo – certo; 
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  01 (um) ponto.

7° compasso:
1° e 2°tempos - certos  
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  02 (dois) pontos.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve:  04 (quatro) pontos.

9° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve:  04 (quatro) pontos.

10° compasso:
1°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
2° tempo – certo;
obteve: 01 (um) ponto.

Obteve um total de 18 (dezoito) pontos.

 1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Clarinete: o 
candidato  foi  avaliado  por  oficiais  especialistas  em  música,  que  analisaram  e 
aproveitaram o máximo possível  da execução da prática  instrumental  proposta.  O 
candidato alegou dificuldades na leitura de alguns compassos, porém tal fato inexiste 
porque a escrita musical está de acordo com os padrões exigidos. O candidato não 
procurou se esforçar na leitura e não correspondeu ao nível desejado, em se tratando 
de um concurso público, na especialidade de música. Após analisados os compassos 
indicados pelo candidato, o mesmo obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

2° compasso:
1° e 2° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

3° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

4° compasso:
1°, 2° e 3° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
4° tempos  – certo;
obteve:  01 (um) ponto.

5° compasso:



1° e 2° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempo  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  03 (três) pontos.
7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  0 (zero) ponto.

9° compasso:
1°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
2° tempo - certo
obteve:  01(um) ponto.

10° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  03 (três) pontos.

11° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

12° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01(um) ponto.

13° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempo  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

15° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

O candidato obteve um total de 29 (vinte e nove) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  parcialmente,  quanto  à  prova  de 
Solfejo, alterando de 17 (dezessete) para 18 (dezoito) pontos.



2.2  indeferir  o  pedido,  quanto  à  prova  de  prática 
instrumental, mantendo a nota do recorrente inalterada nesta prova.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 982/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
51 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-13.602.066 
DANIEL  DE  OLIVEIRA  COSTA  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Músico/Bombardino,  solicitando,  ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1  quanto  à  prova  de  Solfejo  Musical:  o  candidato  foi 
avaliado  por  oficiais  especialistas  em  música,  capacitados  para  formularem  e 
avaliarem matérias na respectiva área musical. A bibliografia citada é somente uma 
referência para o candidato, sendo que o mesmo poderia utilizar qualquer autor e livro 
especializado em solfejo. A previsão da composição musical inédita faz parte do edital. 
Após análise dos trechos solicitados pelo candidato, o mesmo obteve as seguintes 
pontuações:

1° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1° e 4° tempos  – certos; 
2°e 3° tempos – errou as entoações das notas;
obteve: 02 (dois) pontos.

4° compasso:
1°, 2° e 3° tempos - certos;
4° tempo - errou a entoação e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

5° compasso:



1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:
1° tempo – certo; 
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

7° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  0 (zero) ponto.

8° compasso:
1° tempo – certo; 
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

9° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

10° compasso:
1° tempo – certo; 
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

O candidato obteve um total de 18 (dezoito) pontos.

 1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Bombardino: 
o  candidato  foi  avaliado  por  oficiais  especialistas  em  música,  capacitados  para 
formularem e avaliarem matérias na respectiva área musical. A bibliografia citada é 
somente  uma  referência  para  o  candidato,  sendo  que  o  mesmo  poderia  utilizar 
qualquer  autor  e  livro  especializado  em  instrumentos  de  sopros:  Bombardinos, 
Trombones  etc.  A  dificuldade  técnica  faz  parte  da  prova  instrumental  para 
escolhermos os melhores candidatos. A previsão da composição musical inédita faz 
parte do edital. Após análise dos trechos solicitados pelo candidato, o mesmo obteve 
as seguintes pontuações:

1° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1° e 2° tempos - errou as entoações;
3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

4° compasso:
1° e 4° tempos – certos; 
2° e 3° tempos  – errou as entoações;
obteve: 02 (dois) pontos.

5° compasso:



1° e 4° tempos – certos; 
2° e 3° tempos  – errou as entoações;
obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:
1° e 2° tempos - certos;
3° e 4° tempos  – errou a divisão rítmica (quiálteras);
obteve: 02 (dois) pontos.

7° compasso:
1° e 2° tempos - certos;
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

8° compasso:
1°, 2° e 3° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
4° tempos  – certo;
obteve:  01 (um) ponto.

9° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  0 (zero) ponto.

11° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  03 (três) pontos.

12° compasso:
1° tempo – certo; 
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  01 (um) ponto.

13° compasso:
1° e 3° tempos – certos;
2° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  02 (dois) pontos.

14° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

15° compasso:
1° e 3° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
2° e 4° tempos  – certos;
obteve:  02 (dois) pontos. 

O candidato obteve um total de 30 (trinta) pontos.

2 RESOLVE:

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



2.2  deferir  o  pedido,  parcialmente,  quanto  à  prova  de 
Solfejo, alterando de 16 (dezesseis) para 18 (dezoito) pontos.

2.2  indeferir  o  pedido,  quanto  à  prova  de  prática 
instrumental, mantendo a nota do recorrente inalterada nesta prova.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 983/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
52 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.436.530 
JOSÉ  MARCOS  VIEIRA  JÚNIOR interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Músico/Bombardino,  solicitando,  ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1  quanto  à  prova  de  Solfejo  Musical:  o candidato  foi 
avaliado por  uma banca especializada e,  devido  ao  diversos  erros  cometidos  pelo 
candidato,  procuraram valorizar  o  máximo possível  da  execução do solfejo.  Desta 
forma, o candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempos  – errou as entoações das notas;
obteve: 03 (três) pontos.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempo  – errou a entoação da nota;
obteve:  03 (três) pontos.

4° compasso:
1° e 3° tempos: errou a entoação;
2° tempo - certo;
4° tempo: não executou;
obteve: 01 (um) ponto.

5° compasso:
1° e 4° tempos  – errou as entoações das notas;



2°e 3° tempos – certos;
obteve: 02 (dois) pontos
.
6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  0 (zero) ponto.

7° compasso:
1° e 2°tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
 3° e 4° tempos – não executou;
obteve:  0 (zero) ponto.

8° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01(um) ponto.

9° compasso:
1°, 2°, 3 e 4° tempos – certos.
obteve: 04 (quatro) pontos.

10° compasso:
1° e 2° tempos - errou as entoações das notas;
3° e 4° tempos - certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

O candidato obteve um total de 16 (dezesseis) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, quanto à prova de Solfejo, alterando de 
15 (quinze) para 16 (dezesseis) pontos a nota do recorrente.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  984 /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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
53 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-14.051.115 
JAKSON VIEIRA REIS  interpôs recurso administrativo  contra  a prova prática/teórica-
prática, categoria/especialidade Músico/Saxofone, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão de recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que:

1.2.1  quanto  à  prova  de  Solfejo  Musical:  o candidato  foi 
avaliado buscando o melhor aproveitamento possível de sua execução no solfejo proposto. 
Analisando  o  vídeo  relativo  ao  solfejo  do  candidato,  o  mesmo  obteve  as  seguintes 
pontuações:

1° compasso:
1°e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

2° compasso:
1°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
2° tempo: certo;
obteve: 01 (um) ponto.

3° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempo  – errou as entoações e o nome da nota;
obteve: 03 (três) pontos.

4° compasso:
1° e 2° tempos - errou a entoação;
3° e 4° tempos: certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

5° compasso:
1° e 2° - errou as entoações e divisões rítmicas;
3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 02 (dois) pontos.



6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

7° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos; 
4° tempo  – errou as entoações e divisão rítmica;
obteve:  03 (três) pontos.

8° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempo  – errou as entoações;
obteve:  03 (três) pontos.

9° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

10° compasso:
1° tempo - certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

O candidato obteve um total de 21 (vinte e um) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, quanto à prova de Solfejo, alterando de 19 
(dezenove) para 21 (vinte e um) pontos a nota do recorrente.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 985/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
54 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-16.227.010 
RAFAEL LUCAS PEREIRA interpôs recurso administrativo contra a prova prática/teórica-
prática, categoria/especialidade Músico/Trombone, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão de recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que:

1.2.1  quanto  à  prova  de  Solfejo  Musical:  o  candidato  foi 
avaliado em igualdade de condições com os demais candidatos. A clave não é prevista 
porque os livros e manuais de solfejos trazem, no mínimo duas claves para o aprendiz 
treinar, ou seja, a clave de Sol e a clave de Fá (na quarta linha). A primeira observação 
que todo candidato deve ter antes de executar qualquer melodia é verificar a Armadura de 
Clave, pois isto significa: Qual a clave em que foi escrita a melodia (Sol, Fá, Dó) ?, Possui 
acidentes  para  caracterizar  a  tonalidade  (sustenidos  e  bemóis)  ?  E,  qual  o Compasso 
(quaternário, binário, ternário etc) que trará a divisão dos tempos ?  Ao ser avaliado, o 
candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempos  – errou as entoações; 
obteve: 03 (três) pontos.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

4° compasso:
1°,  2°,  3°  e  4°  tempos   –  errou  as  entoações  e  divisões  rítmicas  (parou  durante  a 
execução);
obteve: 0 (zero) ponto.



5° compasso:
1°e 2° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:
1°, 2° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
3° tempo – certo;
obteve:  01 (um) ponto.

7° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  02 (dois) pontos.

9° compasso:
1° e 2° tempos - certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações;
obteve: 02 (dois) pontos.

10° compasso:
1°, 2° e 3° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
4° tempo - certo;
obteve: 01 (um) ponto.

O candidato obteve um total de 13 (treze) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 986 /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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
55 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-15.534.914 
ISRAEL  FREITAS  FERREIRA interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Músico/Clarinete, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto  à prova de Solfejo  Musical:  o  candidato  não 
demonstrou ter se preparado para a realização das provas. Analisando as imagens de 
vídeo das provas realizadas pelo candidato, notamos que o mesmo cometeu diversos 
erros  de  entoação  de  notas  musicais  e  divisões  rítmicas  que,  sem  dúvida, 
comprometeram sua pontuação final. Após avaliado, o candidato obteve as seguintes 
pontuações:

1° compasso:
1° e 3° tempos – certos;
2° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 2° e 4° tempos -  certos;
3° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

4° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

5° compasso:
3° tempo – certo;



1°, 2° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

9° compasso:
1°, 2° e 4° tempos -  certos;
3° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

10° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

O candidato obteve um total de 14 (quatorze) pontos.

 1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Clarinete: o 
candidato  não  se  preparou  devidamente  para  a  realização  da  prova  de  prática 
instrumental.  Analisando  as  imagens  de  vídeo  da  prova  de  prática  instrumental 
(Clarinete) realizada pelo candidato, notamos que o mesmo cometeu diversos erros de 
entoação de notas musicais e divisões rítmicas que, sem dúvida, comprometeram sua 
pontuação final. Após avaliado, o candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

4° compasso:
1°, 2° e 3° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
4° tempo – certo;
obteve: 01 (um) ponto.

5° compasso:
1° e 2° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas; 
3° e 4° tempos - certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:



1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

7° compasso:
3° tempo – certo;
1°, 2° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

8° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

9° compasso:
1° e 3° tempos – certos;
2° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

11° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

12° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

13° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

15° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

O candidato obteve um total de 34 (trinta e quatro) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 987/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
56 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-11.606.881 
RENATO  EUSTÁQUIO  SIMÕES interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Músico/Trombone, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à prova de Solfejo Musical: o candidato ao ser 
avaliado não conseguiu bom aproveitamento em suas execuções musicais, devido a 
falta de estudo e experiência musical. O candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1° e 2° tempos -  errou as entoações e divisões rítmicas; 
3° e 4° tempos - não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  0 (zero) ponto.

4° compasso:
1° tempo - certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

5° compasso:
1° tempo - certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;



obteve: 01 (um) ponto.

6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
2° tempo - certo;
obteve: 01 (um) ponto.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

O candidato obteve um total de 04 (quatro) pontos.

 1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Trombone de 
Vara:  o  candidato  ao  ser  avaliado  não  conseguiu  executar  a  melodia  proposta. 
Conforme  mostrado  nas  imagens  de  vídeo,  o  candidato  não  se  preparou  para  o 
concurso. O candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

2° compasso:
1°, 2° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
3° tempo - certo;
obteve: 01 (um) ponto.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

4° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

5° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

6° compasso:
1°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
2° tempo – certo;



obteve:  01 (um) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.
9° compasso:
1°, 2° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
3° tempo – certo;
obteve:  01 (um) ponto.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

11° compasso:
1° e 4° tempos - certos;
2° e 3° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

12° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

13° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

15° compasso:
1° tempo - certo;
2°, 3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

O candidato obteve um total de 08 (oito) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 988 /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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
57 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-17.748.274 
YGOR  VIANA  SANTOS  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Músico/Trombone, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1  quanto  à  prova  de  Solfejo  Musical:  o candidato  foi 
avaliado  por  oficiais  especialistas  em  música,  capacitados  para  formularem  e 
avaliarem matérias na respectiva área musical, dentre elas: solfejo, ditados musicais, 
práticas  instrumentais  etc.  A  bibliografia  citada  é  somente  uma referência  para  o 
candidato, sendo que o mesmo poderia utilizar qualquer autor e livro especializado em 
solfejo. Ao ser avaliado, o candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

2° compasso:
1° tempo - errou a entoação;
2° e 3° tempos - certos;
4° tempo - errou a entoação;
obteve: 02 (dois) pontos.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

4° compasso:
1° tempo -  errou a entoação;
2° e 3° tempos - certos;
4° tempo -  errou a entoação;
obteve: 02 (dois) pontos.



5° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.
8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1° e 3° tempos - errou as entoações;
2° e 4° tempos - certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

10° compasso:
1° e 4° tempos - certos;
2° e 3° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

O candidato obteve um total de 08 (oito) pontos.

 1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Trombone de 
Vara: o candidato foi avaliado por oficiais especialistas em música, capacitados para 
formularem e avaliarem matérias na respectiva  área musical,  dentre  elas:  solfejo, 
ditados  musicais,  práticas  instrumentais  etc.  A  bibliografia  citada  é  somente  uma 
referência para o candidato, sendo que o mesmo poderia utilizar qualquer autor e livro 
especializado em prática instrumental para o Trombone de Vara.  Ao ser avaliado, o 
candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

4° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

5° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.



6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

10° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

11° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

12° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

13° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

15° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – não executou;
obteve: 0 (zero) ponto.

O candidato a partir do 2° compasso desistiu de executar a melodia, conforme vídeo 
anexo ao material do concurso do CTSP/Músico. 
Obteve um total de 02 (dois) pontos.  

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 989/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
58 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-17.651.944 
PATRÍCIA  REIS  REZENDE interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Músico/Bombardino,  solicitando,  ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto  à prova de Solfejo  Musical:  a candidata  não 
conseguiu executar o solfejo de forma correta em diversos tempos e compassos. Após 
análise  minuciosa  da  execução  do  seu  solfejo,  a  candidata  obteve  as  seguintes 
pontuações:

1° compasso:
4° tempo -  certo;
1°, 2° e 3° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
3° tempo – certo;
1°, 2° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

3° compasso:
4° tempo -  certo;
1°, 2° e 3° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

4° compasso:
1°, 2° e 4° tempos – certo;
3° tempo - errou a entoação; 
obteve: 03 (três) ponto.

5° compasso:



1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:
4° tempo -  certo;
1°, 2° e 3° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

7° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  0 (zero) ponto.

8° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

9° compasso:
1°, 3° e 4° tempos -  certos;
2° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

10° compasso:
1° e 4° tempos – certos;
2° e 3° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

A candidata obteve um total de 17 (dezessete) pontos.

 1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Bombardino: 
a  candidata  não  conseguiu  executar  a  melodia  da  prática  instrumental  de  forma 
correta em diversos tempos e compassos. Cometeu diversos erros de entoação das 
notas e divisões rítmicas que comprometeram sua pontuação. Após análise minuciosa 
da prova prática instrumental, a candidata obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

3° compasso:
3° tempo – certo;
1°, 2° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

4° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

5° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.



6° compasso:
2° tempo – certo;
1°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1° tempo – errou a entoação; 
2°, 3° e 4° tempos – certos;
obteve: 03 (três) pontos.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

11° compasso:
1°, 2° e 4° tempos -  certos;
3° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

12° compasso:
1° e 2° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas; 
3° e 4° tempos -  certos; 
obteve: 02 (dois) pontos.

13° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

15° compasso:
1°, 2° e 4° tempos -  certos;
3° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

A candidata obteve um total de 26 (vinte e seis) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  parcialmente,  quanto  à  prova  de 
Solfejo, alterando de 12 (doze) para 17 (dezessete) pontos.

2.2  indeferir  o  pedido,  quanto  à  prova  de  prática 



instrumental, mantendo a nota da recorrente inalterada nesta prova.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

 
        (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  990/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
59 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.435.125 
PATRICK RICARDO DE AGUILAR  interpôs recurso administrativo contra a prova 
prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Músico/Bombardino,  solicitando,  ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto  à prova de Solfejo  Musical:  o  candidato não 
atingiu o índice esperado para se ter um bom aproveitamento na execução do solfejo. 
Cometeu vários erros quanto a entoação das notas, bem como na parte de divisões 
rítmicas. Ao final obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1° tempo – certo; 
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1° e 3° tempos – certos; errou a entoação;
2° e 4° tempos -  errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

3° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  0 (zero) ponto.

4° compasso:
1° e 2° tempos – certos; 
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

5° compasso:
1° e 2° tempos – certos; errou a entoação;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;



obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:
1° tempo – certo; 
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

7° compasso:
1° tempo – certo; 
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.
8° compasso:
1° tempo – certo; 
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

9° compasso:
1° e 2° tempos – certos; errou a entoação;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

10° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve:  0 (zero) ponto.

Obteve um total de 12 (doze) pontos.

 1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Bombardino: 
o  candidato  foi  previamente  orientado  sobre  as  condições  da  aplicação  da  prova 
prática instrumental, sendo que o andamento já estava previsto na partitura musical 
(semínima igual  a  66)  e  a  marcação  do exercício  seria  feita  por  um membro da 
comissão  de  aplicação.  Portanto,  o  candidato  não  pode  alegar  desconhecimento, 
desconcentração  ou  mesmo  falta  de  atenção.  Desta  forma,  obteve  as  seguintes 
pontuações:

1° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempo  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 03 (um) pontos.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve:  04 (quatro) pontos.

3° compasso:
1°, 2° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
3° tempo – certo;
obteve:  01 (um) ponto.

4° compasso:
1°, 2° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
3° tempo – certo;
obteve:  01 (um) ponto.

5° compasso:
1°, 2° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
3° tempo – certo;
obteve:  01 (um) ponto.



6° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos  – errou as divisões rítmicas; 
obteve:  02 (dois) pontos.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1° tempo – errou a entoação da nota;
2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve: 03 (três) pontos.

10° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

11° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve:  04 (quatro) pontos.

12° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas; 
4° tempo  – certo;
obteve: 01 (um) ponto.

13° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve:  04 (quatro) pontos.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – certos;
obteve:  04 (quatro) pontos.

15° compasso:
1°, 2° e 4° tempos – certos; 
3° tempo – errou a entoação e divisão rítmica;
obteve: 03 (três) pontos.

O candidato obteve um total de 31 (trinta e um) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, parcialmente, quanto à prova de prática 
instrumental, alterando de 30 (trinta) para 31 (trinta e um) pontos.

2.2 indeferir o pedido, quanto à prova de Solfejo, mantendo 
a nota do recorrente inalterada nesta prova.



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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 991  /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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
60 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  44.169.531-0 
SANDRO CÉSAR RIBEIRO LIMA  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Músico/Trombone, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à prova de Solfejo Musical: o candidato ao ser 
avaliado  não  demonstrou  conhecimentos  musicais  suficientes  para  o  concurso  e 
obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

2° compasso:
1°, 2° e 3° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas; 
4° tempo – certo;
obteve: 01 (um) ponto.

3° compasso:
1°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
2° tempo – certo;
obteve:  01 (um) ponto.

4° compasso:
1° e 2° tempos: errou a entoação;
3° tempo - certo;
4° tempo - errou a entoação e divisão rítmica;
obteve: 01 (um) ponto.

5° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos  – errou as entoações;



obteve:  02(dois) pontos.

6° compasso:
1°, 2° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
3° tempo – certo;
obteve: 01 (um) ponto.

7° compasso:
1° , 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.
8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações; 
2° tempo – certo;
obteve: 01 (um) ponto.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

O candidato obteve um total de 09 (nove) pontos.

 1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Trombone: o 
candidato  ao  ser  avaliado  demonstrou  pouco  conhecimento  na  execução  do 
instrumento musical – Trombone de Vara. A correção demonstra o que foi executado 
pelo candidato e houve valorização por parte da comissão. O candidato obteve as 
seguintes pontuações:

1° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

4° compasso:
1° e 4° tempos  – certo
2° e 3° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

5° compasso:
1° e 2° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
3° e 4° tempos – certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

7° compasso:
1° e 2° tempos  – certos;



3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 02 (dois) pontos.

8° compasso:
1° e 2° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
3° e 4° tempos – certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

9° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos – certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

10° compasso:
1°, 2° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
3° tempo – certo;
obteve: 01 (um) ponto.

11° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

12° compasso:
1° e 2° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
3° e 4° tempos – certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

13° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01(um) ponto.

14° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01(um) ponto.

15° compasso:
1°, 2° e 4° tempos - certos;
3° tempo - errou a entoações;
obteve: 03 (três) pontos.

O candidato obteve um total de 36 (trinta e seis) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, parcialmente, quanto à prova de prática 
instrumental, alterando de 34 (trinta e quatro) para 36 (trinta e seis) pontos.

2.2 indeferir o pedido, quanto à prova de Solfejo, mantendo 
a nota do recorrente inalterada nesta prova.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  992/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  Técnico  em Segurança Pública  do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
61 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.536.963 
MARCELO  ARLEI  GONÇALVES  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática,  categoria/especialidade Músico/Trompa,  solicitando,  ao final, 
sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto  à prova de Solfejo  Musical:  o  candidato não 
conseguiu executar o solfejo de forma correta em diversos tempos e compassos. Após 
análise de seu recurso, o candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
3° tempo – certo;
1°, 2° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1°, 3° e 4° tempos  – certos;
2° tempo -  errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 03 (três)  pontos.

3° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

4° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

5° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 



obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

7° compasso:
2° tempo – certo;
1°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.
8° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

9° compasso:
1° e 4° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas; 
2° e 3° tempos - certos;
obteve: 02 (dois) pontos..

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

Obteve um total de 21 (vinte e um) pontos.

 1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Trompa: o 
candidato  não  logrou  êxito  na  execução  da  melodia  da  prática  instrumental,  em 
diversos tempos e compassos cometeu erros que comprometeram a sua pontuação. 
Após análise de seu recurso, o candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

2° compasso:
1°, 2° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
3° tempo – certo;
obteve: 01 (um) ponto.

3° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

4° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

5° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;



obteve: 0 (zero) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
4° tempo -  certo;
1°, 2° e 3° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

9° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

11° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

12° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos: certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

13° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

14° compasso:
2° tempo – certo;
1°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

15° compasso:
4° tempo -  certo;
1°, 2° e 3° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 01 (um) ponto.

O candidato obteve um total de 20 (vinte) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  os  pedidos,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  993/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
62 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.871.903 
GILSON  BARBOSA  GUIMARÃES  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Músico/Percussionista, solicitando, ao final, 
nova avaliação;

1.2  a  comissão de recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que não foi detectada nenhuma falha ou tratamento diverso ao recorrente na aplicação da 
prova.  A  aplicação  das  provas  aos  diversos  candidatos  foi  realizada  por  militares 
especialistas, qualificados e devidamente designados para tal. Após análise das imagens 
do vídeo, foi verificado que o candidato durante toda a prova prática instrumental inverteu 
as avaliações, executando o exercício de tarol no bombo e o exercício de bombo no tarol, 
o que sem dúvida trouxe transtorno em sua avaliação prática. 

1.3 quanto a solicitação de nova aplicação, o item 9.1 do edital 
expressa que:”Não haverá segunda chamada de provas, teste ou exames, nem sua 
aplicação fora do local ou horário estabelecidos para sua realização”,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   994/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
63 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.870.173 
FERNANDA OLIVEIRA ANDRADE E  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
prova  prática/teórica-prática,  categoria/especialidade  Músico/Clarinete,  solicitando,  ao 
final, sua revisão;

1.2  a  comissão de recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que:

1.2.1  quanto  à  prova  de  Solfejo  Musical:  a  candidata  foi 
avaliada por oficiais especialistas em música, e ao se analisar as imagens de sua prova de 
solfejo,  notou-se  que  a  candidata  demonstrou  total  despreparo  para  a  realização  da 
avaliação proposta. Cometeu diversos erros de entoações de notas musicais e divisões 
rítmicas, além de parar a execução do solfejo por diversos momentos. Desta forma, a 
candidata obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

4° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

5° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.



6° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

8° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

9° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

A candidata obteve um total de 04 (quatro) pontos.

1.2.2 quanto  à  prova de prática  instrumental  –  Clarinete,  a 
candidata foi avaliada por oficiais especialistas em música, e ao se analisar as imagens de 
sua prova de prática instrumental – Clarinete, notamos que a candidata demonstrou total 
despreparo para a realização da avaliação proposta. Cometeu diversos erros de entoações 
de notas musicais e divisões rítmicas, além de deixar de executar diversos compassos e 
tempos  durante  a  prova  prática  instrumental.  Desta  forma,  a  candidata  obteve  as 
seguintes pontuações:

1° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

4° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

5° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

6° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

7° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;



obteve: 0 (zero) ponto.
8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

11° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

12° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

13° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

15° compasso:
4° tempo – certo;
1°, 2° e 3° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

A candidato obteve um total de 08 (oito) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 995/11-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 alterada 
pelas Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS 
nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos 
para o Curso Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2.010, vagas destinadas para as categorias 
de Auxiliar de Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de 
farmácia, auxiliar  em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e 
técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 
16/03/2010 e, 

                   
64 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-  12.775.666 
RONIE  MIRANDA  MARTINS  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Músico/Clarinete, solicitando, ao final, sua 
revisão;

1.2  a  comissão de recursos,  após  criteriosa  análise,  verificou 
que:

1.2.1  na  prova  de  Solfejo  Musical  as  imagens  de  vídeo  do 
candidato revelam que o mesmo não demonstrou ter se preparado para a realização da 
prova de solfejo proposta. O candidato cometeu diversos erros de entoações de notas 
musicais e divisões rítmicas que, sem dúvida, comprometeram sua pontuação final. Desta 
forma, o candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 2° e 4° tempos – certos;
3° tempo - errou a entoação;
obteve: 03 (três) pontos.

4° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

5° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.



6° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

7° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
2° tempo – certo;
1°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

10° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

O  candidato obteve um total de 12 (doze) pontos.

1.2.2  quanto  à  prova  de  prática  instrumental  –  Clarinete: 
analisando-se  as  imagens  de  vídeo  da  prova  do  candidato,  notamos  que  o  mesmo 
cometeu diversos erros de entoações de notas musicais e divisões rítmicas; parou durante 
a execução e deixou de tocar vários tempos e compassos, não conseguindo concluir  o 
exame satisfatoriamente, o que, sem dúvida,  comprometeu sua pontuação final.  Desta 
forma, o candidato obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1°, 2° e 3° tempos – certos;
4° tempo - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 03 (três) pontos.

2° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

3° compasso:
1° e 4° tempos – certos;
2° e 3° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

4° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

5° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

6° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 



obteve: 02 (dois) pontos.

7° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

11° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

12° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

13° compasso:
1°, 2° e 3° tempos  – certos;
4° tempo - errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 03 (três) pontos.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

15° compasso:
1°, 3° e 4° tempos – certos;
2° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 03 (três) pontos.

O candidato obteve um total de 27 (vinte e sete) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  18 de maio de 2011.

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