
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1479/08-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 3.959, de 
18/01/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  01,  de  30/01/2008,  que  regula  o  concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões 
lotadas no interior do Estado, publicado no “Minas Gerais” nº 021, de 31/01/2008 e, 

        1 CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 o candidato ao CTSP/09 – 9ª RPM –  MG-15.643.646 

RAFAEL VICTOR HORMIDAS EUGÊNIO interpôs recurso administrativo, solicitando 
sua inclusão e convocação para a 4ª fase do certame (Exames Psicológicos);

1.2  para  realização  da  4ª  fase  do  certame  –  Exames 
Psicológicos  -  na  9ª  RPM,  foram convocados  305  (trezentos  e  cinco)  candidatos 
regulares e 02 (dois) mediante determinação judicial; 

1.2.1 foram convocados os candidatos com nota até 164,50 
(cento e sessenta e quatro vírgula cinqüenta) pontos;

1.2.2 a nota do recorrente é 152,75 (cento e cinqüenta e 
dois vírgula setenta e cinco) pontos, constando como o 42º candidato excedente; 

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, 17  de outubro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1451/08-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto 
nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 3.959, de 18/01/2008 e o 
Edital DRH/CRS nº 01, de 30/01/2008, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  das  Regiões  lotadas  no  interior  do  Estado, 
publicado no “Minas Gerais” nº 021, de 31/01/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  7ª  RPM  –  MG-11.898.316 
GUSTAVO LÚCIO MARQUES THEODORO interpôs recurso administrativo por não ter 
realizado  o  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF)  na  data  divulgada  pelo  calendário  de 
provas, alegando que o site do Centro de Recrutamento e Seleção estava indisponível e 
que não foi possível ter a informação em tempo hábil, solicitando, ao final, a repetição 
dos testes;

1.2 trata-se de provimento em Cargo público, de caráter originário, 
cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no anexo 
“G” do referido instrumento editalício constam as modalidades a que serão submetidos os 
candidatos, os tempos mínimos e máximos para a realização de cada prova, bem como a 
respectiva pontuação;

1.3 conforme disposto no item 8.2 do edital que regula o certame, 
in verbis “Os recursos deverão ser dirigidos ao DRH, exceto para o previsto no subitem 
8.2.2, sendo que, contra as 1ª e 4ª fases deverão ser protocolados no CRS, e contra as  
2ª e 3ª fases protocolados na sede da RPM que o candidato concorre à vaga;

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG,   17   de outubro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1477/08-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto 
nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 3.959, de 18/01/2008 e o 
Edital DRH/CRS nº 01, de 30/01/2008, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  das  Regiões  lotadas  no  interior  do  Estado, 
publicado no “Minas Gerais” nº 021, de 31/01/2008 e, 

        1 CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  5ª  RPM –  MG-11.498.998 

MARCO TÚLIO ARAÚJO BORGES  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o  ato  de  convocação  para  a  4ª  fase  do  certame,  que  não  constou  seu  nome, 
solicitando, ao final, recontagem dos pontos do TCF;

1.2 conforme subitem 8.1 do edital, o prazo para interpor 
recurso é de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de divulgação do ato a que 
se referir, exceção ao previsto nos subitens 8.5.2.3 e 8.5.3 do edital;

1.3  a  divulgação  do  Resultado  da  3ª  fase  –  Teste  de 
Capacitação Física ocorreu no dia 15/09/2008, no site do CRS; 

1.4  o  candidato  protocolou  seu  recurso  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção em data de 13/10/2008, tornando-o intempestivo;

    2 RESOLVE:

                                        2.1 não conhecer do recurso.

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

Belo Horizonte-MG,   17   de outubro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1478/08-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto 
nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 3.959, de 18/01/2008 e o 
Edital DRH/CRS nº 01, de 30/01/2008, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  das  Regiões  lotadas  no  interior  do  Estado, 
publicado no “Minas Gerais” nº 021, de 31/01/2008 e, 

        1 CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  5ª  RPM –  MG-13.232.360 

WASHINGTON  GONZAGA  DE  CASTILHO  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com o ato de convocação para a 4ª fase do certame, alegando que deviam ser 
convocados  76  candidatos,  mas  que  foram convocados  77  candidatos,  mais  03  que 
prosseguem  no  certame  em  virtude  de  decisão  judicial,  totalizando  80  candidatos 
convocados, solicitando revisão do ato e sua convocação para a próxima fase;

1.2  para  realização  da  4ª  fase  do  certame  –  Exames 
Psicológicos  -   na  5ª  RPM,  foram  convocados  77  (setenta  e  sete)  candidatos 
regulares e 03 (três) mediante determinação judicial; 

1.2.1 foram convocados os candidatos com nota até 155,75 
(cento e cinqüenta e cinco vírgula setenta e cinco) pontos, existindo 02 candidatos 
empatados na nota corte;

1.2.2 a nota do recorrente é 153,75 (cento e cinqüenta e 
três vírgula setenta e cinco) pontos, constando como o 1º candidato excedente; 

1.3 quanto à alegação de que foram convocados mais 03 
(três) candidatos mediante determinação judicial,  essas decisões judiciais não são 
computadas dentro das vagas previstas para a RPM;

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,  17   de outubro de 2008.

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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