
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 654/09-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-11.504.594 
LILIAN SANTANA ROCHA interpôs recursos administrativos alegando que em seu caderno 
de provas estavam faltando as questões 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, solicitando, ao 
final, que fosse analisada tal situação;  

1.2 de acordo com as informações relatadas pela candidata e com 
base nos princípios da Administração Pública, foi instaurado um procedimento administrativo 
com o fito de se apurar o relatado em recurso administrativo;

1.3  após  conclusão  da  apuração,  foi  confirmado  pelos  dois 
militares que participaram da aplicação de prova na sala da recorrente que em momento 
algum a  candidata  manifestou  qualquer  irregularidade  contida  em seu caderno  de prova, 
sendo testemunhado por outros candidatos ouvidos em apuração;

1.4  verificou-se  também que  realmente  ocorreu  uma  falha  de 
impressão no caderno de prova da recorrente, contudo, além de ter sido oportunizado a todos 
os candidatos o direito de manifestação em caso de qualquer irregularidade verificada em seu 
caderno  de  prova,  havendo,  inclusive,  outros  cadernos  de  prova  para  substituição,  foi 
atestado pela própria candidata a leitura das orientações contidas na capa do aludido caderno 
de provas, contendo o número total de questões;

2 RESOLVE: 

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

2.2  com  base  no  princípio  da  isonomia  e  na  conclusão  da 
apuração,  indeferir  o  pedido,  visto  que  a  recorrente  teve  várias  oportunidades  de  se 
manifestar sobre qualquer irregularidade  ocorrida em seu caderno de provas e não o fez.

 

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

Belo Horizonte-MG, 16  de outubro de 2009.

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