
 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 59 /2014-DRH/CRS 

 O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 18.445, 
de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), e de acordo 
com o EDITAL n° 13, de 11dez12, que regula o concurso público para provimento do cargo de 
2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 
2013 (QOS/2013), faz publicar o despacho administrativo nº 59/14-DRH/CRS, em 
cumprimento à liminar concedida em Mandado de Segurança Preventivo, nos 
seguintes termos: 

 
                                      1      CONSIDERANDO QUE:  
 

     1.1   a Impetrante ANDRESSA MELO FERREIRA, futura candidata 
ao QOS/13, Autora no Mandado de Segurança Preventivo, processo nº 1488213-
97.2014.8.13.0024, ajuizou ação objetivando medida liminar, sem oitiva da parte contrária, 
para suspender o ato ilegal e abusivo de direito das autoridades coatoras, permitindo sua 
inscrição e participação em todas as etapas do concurso público para provimento de cargo no 
Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da PMMG, conforme o edital e suas retificações, bem como 
sua nomeação, posse e exercício no cargo, em caso de aprovação/classificação na forma das 
normas do concurso e da lei, desconsiderando o critério etário. 
 

      1.2 ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 7ª Vara da 
Fazenda Pública e Autarquias entendeu por conceder a medida liminar, assegurando à 
Impetrante a inscrição e participação regular no certame destinado ao Quadro de Oficiais de 
Saúde da PMMG (QOS), desde que o único óbice seja o objeto da presente demanda, qual 
seja, o requisito etário. 

 
      1.3 o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato de 

Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro 
de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2013 (QOS/2013),  publicado no dia 24/02/2014. 
 
                                     2 DETERMINO: 
 
          2.1  cumprir a determinação judicial; 
                                      

  2.2 assegurar à candidata a inscrição e participação no processo 
seletivo da PMMG para provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 
13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos itens 5.1 a 5.18 do 
Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de Retificação nº 02, sob 
pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento do DAE. 
 

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

Belo Horizonte-MG, 19 de  maio de 2014. 
 
 
 

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM 
Chefe do CRS 

 
 
 



 

 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 60 /2014-DRH/CRS 

 O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 
18.445, de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), e 
de acordo com o EDITAL n° 13, de 11dez12, que regula o concurso público para 
provimento do cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2013 (QOS/2013), faz publicar o despacho administrativo 
nº 60/14-DRH/CRS, em cumprimento à liminar concedida em Mandado de 
Segurança Preventivo, nos seguintes termos: 
 

1 CONSIDERANDO QUE:  
 
 1.1 o Impetrante BRENO MONTEIRO MASSAHUD, futuro 
candidato ao QOS/13, autor no Mandado de Segurança Preventivo, processo nº 
0547159-79.2014.8.13.0024, ajuizou ação objetivando medida liminar para determinar 
que as autoridades Impetradas permitam a sua inscrição no QOS/2013 e participação em 
todo o processo seletivo, desde que se tenha por óbice somente a limitação etária; 
 
  1.2  ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 5ª Vara 
da Fazenda Pública Estadual, entendeu por conceder a medida liminar, garantindo ao 
Impetrante, a sua inscrição no concurso e participação no processo seletivo da PMMG para 
provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12; 
 
   1.3 o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato de 
Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro 
de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2013 (QOS/2013),  publicado no dia 24/02/2014. 
 
                                         2 DETERMINO: 
 
              2.1  cumprir a determinação judicial; 
                                      
                                  2.2 assegurar ao candidato a inscrição e participação no processo 
seletivo da PMMG para provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 
13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos itens 5.1 a 5.18 do 
Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de Retificação nº 02, sob 
pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento do DAE. 
 
 
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

Belo Horizonte-MG,  19 de maio de 2014. 
 
 
 

(a) Emerson Mozzer, Ten Cel PM 
Chefe do CRS 

 
 
 



 

 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 61/2014-DRH/CRS 

 

 O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO DA PMMG, no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto 
nº 18.445, de 15abr77 (R-100) e no art. 32 da Resolução nº 3875, de 08ago06 (R-
103) e de acordo com o EDITAL n° 13 de 11 de dezembro de 2012, que regula o 
concurso público para provimento do cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de 
Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2013 (QOS/2013) faz publicar 
o despacho administrativo nº 61/14- DRH/CRS, em cumprimento à liminar 
proferida em Mandado de Segurança, nos seguintes termos: 

 

 1.CONSIDERANDO QUE:  
 

  1.1 a Impetrante DANIELA FERREIRA CAMPELLO DE 
SOUZA, futura candidata ao QOS/13, Autora no Mandado de Segurança, processo nº 
0548744-69.2014.8.13.0024, ajuizou ação objetivando decisão liminar para que seja 
autorizada sua participação em todas as etapas do certame, em igualdade de 
tratamento com todos os demais concorrentes. 
 
 1.2 ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 5ª 
Vara da Fazenda Pública Estadual, entendeu por deferir a liminar para determinar que 
as autoridades coatoras não impeçam a inscrição da Impetrante, permitindo a regular 
participação no concurso público para provimento de cargo no Quadro de Oficiais de 
Saúde (QOS), e, obtendo êxito nas provas do concurso, ocorra a aprovação e 
nomeação da Impetrante para o cargo de cirurgiã dentista da Polícia Militar.  
  
 1.3  o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme 
Ato de Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 
11 de dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde 
(QOS) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 ( QOS/2013),  publicado 
no dia 24/02/2014. 
 
  2 RESOLVE: 
 
 2.1 cumprir a determinação judicial; 
  
 2.2 assegurar à candidata a inscrição e participação no 
processo seletivo da PMMG para provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital 
DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12, desde que em observância à previsão trazida nos 
itens 5.1 a 5.18 do Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato 
de Retificação nº 02, sob pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o 
pagamento do DAE. 

  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
               Belo Horizonte-MG, 19 de maio de 2014. 

 

             (a) Emerson Mozzer, Ten Cel PM 
Chefe do CRS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 62 /2014-DRH/CRS 

 O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 18.445, 
de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), e de acordo 
com o EDITAL n° 13, de 11dez12, que regula o concurso público para provimento do cargo de 
2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 
2013 (QOS/2013), faz publicar o despacho administrativo nº 62/14-DRH/CRS, tendo 
em vista a impugnação ao edital. 

 

1 CONSIDERANDO QUE:  
 

 1.1 a candidata ANA CAROLINA DE BARROS NEVES, 
concorrente ao concurso público destinado ao Quadro de Oficiais de Saúde (QOS/13) interpôs 
recurso administrativo, impugnando o edital DRH/CRS nº 13/2012, requerendo o afastamento 
da discriminação que norteia o item 8, do Ato de Retificação nº 02, para que seja aceito seu 
pedido de inscrição (durante todo período descrito no item 10 do Ato de Retificação do edital) 
a fim de assegurar sua participação em todas as etapas do certame, inclusive sua matrícula no 
Estágio de Adaptação de Oficiais, conforme sua pontuação, classificação e demais regras 
editalícias, expedindo-se, ainda, cartão de identificação e, obtendo sucesso, requer que seja, 
em igualdade de condições com os demais candidatos, nomeada e empossada para que possa 
exercer as funções relativas ao cargo; 
 

1.2 não consta no Edital qualquer impedimento para a realização 
de inscrição no certame, relacionado à idade do candidato. Este requisito será observado no 
momento da nomeação, de acordo com item 4.1 do edital: 
 

“4.1 São requisitos legais exigidos para ingresso na Polícia Militar, 
e em particular no Quadro de Oficiais de Saúde: 
(...) 
d) ter no máximo de 35 (trinta e cinco) anos de idade 
completáveis até a data de nomeação, prevista para o dia 
20/12/2013 o que implica exigência de ter nascido a partir da data 
de 20/12/1978”.  
 
1.3 o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato de 

Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro 
de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o ano de 2013 (QOS/2013), publicado no dia 24/02/2014, haja vista que o 
Tribunal de Contas de Minas Gerais deu provimento aos Embargos Declaratórios nº 898.553, 
interposto pelo Estado, em fase da decisão proferida no julgamento da Representação nº 
886.193 para considerar regular a cláusula editalícia que impõe aos candidatos o ingresso no 
Quadro de Oficiais de Saúde com a limitação etária de 35 (trinta e cinco) anos ao tempo da 
nomeação. 
 

 2    RESOLVE: 
 

2.1  indeferir os pedidos, por falta de amparo legal. 
 

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

Belo Horizonte-MG, 19 de  maio de 2014. 
 
 

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM 
       Chefe do CRS 


