
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1722/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-13.934.844 
FÁBIO VINÍCIUS ROQUE  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  o  candidato  deixou de  anexar  bibliografia  pesquisada 
para sustentar suas alegações e ainda apresentou recurso manuscrito, contrariando 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e 
apresentado conforme modelo constante no anexo "D",

2 RESOLVE:

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

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

             Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1723/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.244.806 
RODRIGO  DE  BRITO  DIAS  PEREIRA interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1 na linha do tema e na linha 8,  o  candidato requer 
reversão  dos  pontos  por  entender  que  as  palavras  população (tema)  e 
contradições (linha 8), escritas por ele  populaçaõ e contradições (til no e)  –
estão  grafadas  corretamente.  Afirma  o  candidato:  “Entende-se,  contudo,  que  o 
corretor, por ignorar a letra como um traço de personalidade do indivíduo – grafologia 
–  tenha  visto  a  “caligrafia”  de  tal  vocábulo  como  inadequada.”  O  pedido  será 
indeferido, obedecendo ao que consta no formulário de “Critérios para correção da 
prova dissertativa (Redação), no seu item 1.1 – ORTOGRAFIA:  “Til – fazer todas 
as marcações na redação, embora o candidato deva ser apenado apenas uma vez 
pela mesma palavra.” ;

1.2.2 na linha 12, o candidato alega duplicidade de desconto 
de ponto em ortografia da palavra  população. O erro não foi computado, portanto 
não há contradição ao item 5.2.2.1 do edital. O erro foi computado para a palavra 
enfim, erroneamente escrita em fim;

1.2.3 na linha 01,  incorretamente identificada como linha 
03. O candidato reescreveu o título na referida linha e entende que não se pode 
contabilizar  um erro morfossintático  para esta situação.  O pedido será indeferido, 
tendo em vista que na palavra  população, o til foi colocado no  o e não no  a. Em 
contradições, o til foi colocado no e e não no o como deveria;



2 RESOLVE:

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

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

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1724/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia 
clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.665.771 
ALISSON RICARDO ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  o  candidato  deixou de  anexar  bibliografia  pesquisada 
para sustentar suas alegações, conforme 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 fotocópia 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, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1725 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I 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, técnico em 
higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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 o candidato ao  CTSP QPE/2010 – MG-10.807.906 ALEX 
APARECIDO MARTIMIANO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  o  candidato  deixou  de  anexar  bibliografia  pesquisada  para 
sustentar suas alegações, conforme 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e   apresentado 
conforme modelo constante no anexo "E",

1.3 o candidato, também deixou de cumprir o previsto no item 
8.4.2 do edital que regula o certame, in verbis: 

“8.4.2 Para o recurso contra a prova de redação e  
prova  prática/teórico-prática,  no  que  couber,  as 
razões  recursais  do  candidato  deverão  ser 
apresentadas em folha avulsa aos seus dados de 
identificação, conforme  orientações  constantes  do 
formulário do anexo “E” deste edital, sob pena de não 
ser conhecido.”,

2 RESOLVE:

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

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

             Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1726/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-16.719.736 
ANDERSON CÉSAR DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 o candidato deixou cumprir 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 fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme modelo 
constante no anexo "E";

1.3  o  candidato  apresentou  seu  recurso  de  forma 
manuscrita e sem anexar a cópia da bibliografia pesquisada,

2 RESOLVE:

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

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

                Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1727/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I 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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
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  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.936.275 
DEVAIR DE MOURA MARCOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 o candidato deixou de anexar bibliografia pesquisada para 
sustentar  suas  alegações,  conforme  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  fotocópia  da 
bibliografia pesquisada e  apresentado conforme modelo constante no anexo "E",

1.3 o candidato, também deixou de cumprir o previsto no item 
8.4.2 do edital que regula o certame, in verbis: 

“8.4.2 Para o recurso contra a prova de redação 
e prova prática/teórico-prática,  no que couber, 
as  razões  recursais  do  candidato  deverão  ser 
apresentadas em folha avulsa aos seus dados 
de  identificação, conforme  orientações 
constantes  do  formulário  do  anexo  “E”  deste 
edital, sob pena de não ser conhecido.”,

2 RESOLVE:

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

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

                Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1728/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I 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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
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  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-10.532.495 
MÁRIO BENJAMIM RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 o candidato deixou de anexar bibliografia pesquisada para 
sustentar  suas  alegações,  conforme  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  fotocópia  da  bibliografia  
pesquisada e  apresentado conforme modelo constante no anexo "D”;

1.3 o candidato, também deixou de cumprir o previsto no item 
8.4.2 do edital que regula o certame, “in verbis”:

“8.4.2 Para o recurso contra a prova de redação e  
prova  prática/teórico-prática,  no  que  couber,  as 
razões  recursais  do  candidato  deverão  ser 
apresentadas em folha avulsa aos seus dados de 
identificação, conforme orientações constantes do 
formulário do anexo “E” deste edital,  sob pena de 
não ser conhecido.”

2 RESOLVE:

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

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

                Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1729/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-14.599.940 
VINÍCIUS BATISTA MAGALHÃES interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 
1.2 o candidato deixou de observar o previsto no item 8.3 

do edital que regula o certame,  in verbis: “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".”,

1.3  candidato não anexou a bibliografia pesquisada ao seu 
recurso,

2 RESOLVE:

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

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

              Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1730/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I 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, técnico em 
higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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 o candidato ao CTSP QPE/2010 – MG-16.154.374 MOISÉS 
AMARAL TAVARES JÚNIO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  o  candidato  deixou  de  anexar  bibliografia  pesquisada  para 
sustentar suas alegações, conforme 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  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e   apresentado 
conforme modelo constante no anexo "E",

1.3 o candidato, também deixou de cumprir o previsto no item 
8.4.2 do edital que regula o certame, in verbis: 

“8.4.2 Para o recurso contra a prova de redação e 
prova  prática/teórico-prática,  no  que  couber,  as 
razões  recursais  do  candidato  deverão  ser 
apresentadas em  folha avulsa aos seus dados 
de  identificação, conforme  orientações 
constantes do formulário do anexo “E” deste edital,  
sob pena de não ser conhecido.”,

2 RESOLVE:

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

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

                Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1731/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-13.174.653 
TIAGO  FELIPE  FERREIRA  PEREIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 o candidato deixou de observar o previsto no item 8.3 
do edital que regula o certame,  in verbis: “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".”,

1.3 o candidato não fundamentou com argumentação lógica 
e consistente suas alegações,

2 RESOLVE:

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

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

              Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1732/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-14.444.562 
TÚLIO FELLIPE RIBEIRO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 
1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 

verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo: 

1.2.1.1 pertinência ao tema proposto: desenvolvimento do 
tema razoável,  com uso superficial  de informações de senso comum, que embora 
pertinentes  para  o  desenvolvimento  não  aparecem integrados  no  texto.  Portanto, 
defere o pedido nesse aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.1.2  argumentação  coerente  das  idéias:  boa 
apresentação  do  conteúdo  com  algumas  contradições  que  não  comprometem 
seriamente a articulação das idéias no seu interior. Portanto, defere o pedido nesse 
aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.1.3 adequação do uso dos articuladores: conclusão sem 
relação explícita com o ponto de vista desenvolvido. Portanto, indefere o pedido nesse 
aspecto;

1.2.1.4 organização adequada de parágrafos: há divisão de 
parágrafos,  mas  falta  equilíbrio  dos  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e 
articulação textuais. Portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.1.5 propriedade vocabular:  vocabulário  muito limitado, 
portanto, indefere o pedido nesse aspecto,



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 58 (cinqüenta e oito) para 62 (sessenta e dois) pontos.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1733/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-13.622.572 
WALNEY MATEUS DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 
1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 

verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

1.2.1.1  pertinência  ao  tema  proposto:  desenvolvimento 
superficial do tema, com excessos de desvios que prejudicam o mesmo. Portanto, 
indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.1.2 argumentação inconsistente, com graves problemas 
de articulação as ideias.  Portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.1.3 adequação do uso dos articuladores: conclusão sem 
relação explícita com o ponto de vista desenvolvido. Portanto, indefere o pedido nesse 
aspecto;

1.2.1.4 organização adequada de parágrafos: há divisão de 
parágrafos,  mas  falta  equilíbrio  dos  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e 
articulação textuais. Portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.1.5 propriedade vocabular: vocabulário muito limitado, 
portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.2  na linha 1,  há rasura  na palavra  “pouco”,  portanto 



indefere o pedido nesse aspecto; 

1.2.3 na linha 2, a palavra “importam” foi grafada de forma 
incorreta sem a letra “r”, portanto indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.4  nas  linhas  5  e  8,  as  palavras  “desempenhada”  e 
“humana”  foram grafas  de  forma  errada,  com troca  da  letra  “a”  pela  letra  “o”, 
portanto indefere o pedido nesse aspecto,

2 RESOLVE:

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

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

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1734/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-10.813.248 
THIAGO SIQUIERA PINTO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.2 na linha 2, não há erro de pontuação, portanto, defere 
o pedido do candidato nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.2.3 na linha 3,  há erro quanto ao uso do til  de forma 
incorreta  duas  vezes,  portanto,  defere  o  pedido  do  candidato  nesse  aspecto, 
revertendo 1 ponto;

1.2.4 na linha 9, não  há erro de pontuação, portanto defere 
o pedido do candidato nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.2.5 na linha 14, há apenas uma rasura, portanto, defere o 
pedido do candidato nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.26 na linha 16, há rasura, portanto indefere o pedido do 
candidato nesse aspecto,

 
2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 



alterada de 58 (cinqüenta e oito) para 62 (sessenta e dois) pontos;

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1735/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-13.739.698 
SAMUEL GOMES DOS SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

1.2.1  pertinência  ao  tema  proposto:  desenvolvimento  do 
tema razoável, com uso superficial  de informações de senso comum, que embora 
pertinentes  para  o  desenvolvimento  não aparecem integrados  no  texto.  Portanto, 
defere o pedido nesse aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.2 argumentação coerente das idéias: boa apresentação 
do  conteúdo  com  algumas  contradições  que  não  comprometem  seriamente  a 
articulação  das  idéias  no  seu  interior.  Portanto,  defere  o  pedido  nesse  aspecto, 
revertendo 2 pontos;

1.2.3 adequação do uso dos articuladores: conclusão sem 
relação explícita com o ponto de vista desenvolvido. Portanto, indefere o pedido nesse 
aspecto;

1.2.4 organização adequada de parágrafos: há divisão de 
parágrafos,  mas  falta  equilíbrio  dos  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e 
articulação textuais. Portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.5  propriedade  vocabular:  vocabulário  muito  limitado, 
portanto, indefere o pedido nesse aspecto,   



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 56 (cinqüenta e seis) para 60 (sessenta) pontos;

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1736/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.267.909 
SALMON MIRANDA MESQUITA interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.2  na  linha  1,  há  um  erro  de  pontuação  e  não  de 
ortografia. Na palavra independente não há erro de separação em silabas, revertendo 
1 ponto;

1.2.3 na linha 6, não há erro de pontuação, portanto, defere 
o pedido nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.2.4 na linha 13, há erro ortográfico na palavra informa, 
portanto indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.5  na linha 18,  há rasura,  portanto  indefere  o  pedido 
nesse aspecto;

1.2.6 quanto ao conteúdo:

1.2.6.1  pertinência  ao  tema  proposto:  bom 
Desenvolvimento  do tema razoável,  com uso superficial  de informações de senso 
comum, que embora pertinentes para o desenvolvimento não aparecem integrados no 
texto, portanto defere o pedido nesse aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.6.2  argumentação  coerente  das  idéias:  boa 
apresentação  do  conteúdo  com  algumas  contradições  que  não  comprometem 



seriamente a articulação das idéias no seu interior, portanto, defere o pedido nesse 
aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.6.3 adequação do uso dos articuladores: conclusão sem 
relação explícita com o ponto de vista desenvolvido, portanto, indefere o pedido nesse 
aspecto;

1.2.6.4 organização adequada de parágrafos: há divisão de 
parágrafos,  mas  falta  equilíbrio  dos  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e 
articulação textuais, portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.6.5 propriedade vocabular: vocabulário muito limitado, 
portanto indefere o pedido nesse aspecto,

 
2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 55 (cinqüenta e cinco) para 61 (sessenta e um) pontos;

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1737/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-13.952.359 
SAIMON RIBEIRO SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

 
1.2.1  pertinência  ao  tema  proposto:  desenvolvimento  do 

tema razoável, com uso superficial  de informações de senso comum, que embora 
pertinentes  para  o  desenvolvimento  não aparecem integrados  no  texto.  Portanto, 
defere o pedido nesse aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.2 argumentação coerente das idéias: boa apresentação 
do  conteúdo  com  algumas  contradições  que  não  comprometem  seriamente  a 
articulação  das  idéias  no  seu  interior.  Portanto,  defere  o  pedido   nesse  aspecto, 
revertendo 2 pontos;

1.2.3 adequação do uso dos articuladores: conclusão sem 
relação explícita com o ponto de vista desenvolvido. Portanto, indefere o pedido nesse 
aspecto;

1.2.4 organização adequada de parágrafos: há divisão de 
parágrafos,  mas  falta  equilíbrio  dos  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e 
articulação textuais. Portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.5.  propriedade  vocabular:  vocabulário  muito  limitado, 
portanto, indefere o pedido nesse aspecto,   



 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 51 (cinqüenta e um) para 55 (cinqüenta e cinco) pontos;

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

                Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1738/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  08621157-95 
ROGÉRIO  PEREIRA  DAS  VIRGENS interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1  nas  linhas  1,  4,  7  e  28,  os  pedidos  não  serão 
conhecidos uma vez que o candidato não anexou cópia da bibliografia consultada, 
contrariando previsão editalícia;

1.2.2 nas linhas 1, 2, 9, 1, 17, 18, 20, 23 e 24, a correção 
foi feita de forma correta computando todos os erros cometidos, portanto indefere o 
pedido nesse aspecto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1 pertinência ao tema proposto: Desenvolvimento do 
tema razoável, com uso superficial  de informações de senso comum, que embora 
pertinentes  para  o  desenvolvimento  não aparecem integrados  no  texto.  Portanto, 
indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.3.2  argumentação  coerente  das  idéias:  Boa 
apresentação  do  conteúdo  com  algumas  contradições  que  não  comprometem 
seriamente a articulação das idéias no seu interior. Portanto, defere o pedido nesse 
aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.3.3. adequação do uso dos articuladores: Conclusão sem 
relação explícita com o ponto de vista desenvolvido. Portanto, indefere o pedido nesse 



aspecto;

1.2.3.4 organização adequada de parágrafos: Há divisão de 
parágrafos,  mas  falta  equilíbrio  dos  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e 
articulação textuais. Portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.3.5 propriedade vocabular: Vocabulário muito limitado, 
portanto, indefere o pedido nesse aspecto,
 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 51 (cinqüenta e um) para 53 (cinqüenta e três) pontos;

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1739/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  1640995-ES 
RISBLEIZ VIEIRA AGUIAR interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1  na  linha  10,  a  palavra  país  foi  escrita  de  forma 
correta, portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.2.2 na linha do título e na linha 15, há erro de ortografia, 
sendo este a ausência do sinal  diacrítico  “cedilha” na letra c, bem como na nona 
palavra da linha 15. Segundo o edital do concurso, o erro ortográfico será computado 
uma vez,  desde  que o  mesmo ocorra  na  mesma palavra  várias  vezes.  Portanto, 
indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  pertinência  ao  tema  proposto:  Bom 
Desenvolvimento  do tema razoável,  com uso superficial  de informações de senso 
comum, que embora pertinentes para o desenvolvimento não aparecem integrados no 
texto. Portanto indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.3.2  argumentação  coerente  das  idéias:  Boa 
apresentação  do  conteúdo  com  algumas  contradições  que  não  comprometem 
seriamente a articulação das idéias no seu interior.  Portanto,  defere o pedido do 
candidato nesse aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.3.3 adequação do uso dos articuladores: Conclusão sem 



relação explícita com o ponto de vista desenvolvido. Portanto, indefere o pedido nesse 
aspecto;

1.2.3.4 organização adequada de parágrafos: Há divisão de 
parágrafos,  mas  falta  equilíbrio  dos  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e 
articulação textuais. Portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.3.5 propriedade vocabular: Vocabulário muito limitado, 
portanto, indefere o pedido nesse aspecto,

 
2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 59 (cinqüenta e nove) para 62 (sessenta e dois) pontos;

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

             Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1740/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.584.742 
RAFAEL MAALDI FERNANDES interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1 na linha 1, não há erro de pontuação, portanto, defere 
o pedido nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.2.2 na linha 2, não há erro ortográfico, portanto, defere o 
pedido nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.2.3 na linha 5,  não há erro de morfo-sintaxe,  portanto 
defere o pedido nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.2.4  na  linha  15,  não  há  erro  de  pontuação,  portanto, 
defere o pedido nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.2.5  nas  linhas  17  e  26,  não  há  erro  de  pontuação, 
portanto defere o pedido nesse aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.6 na linha 18, há erro de pontuação, portanto indefere o 
pedido nesse aspecto;

1.2.7 na linha 29, há erro de pontuação, portanto indefere o 
pedido nesse aspecto,

 



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 55 (cinqüenta e cinco) para 61 (sessenta e um) pontos;

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1741/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-12.694.273 
MAYK DIAS SALDANHA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1  na  linha  1,  há  rasura,  portanto,  indefere  o  pedido 
nesse aspecto;

1.2.2 na linha 2, não há erro ortográfico na palavra sobre, 
portanto, defere o pedido nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.2.3  na  linha  9,  há  rasura,  portanto,  indefere  o  pedido 
nesse aspecto;

1.2.4 na linha 15, não há erro ortográfico, portanto, defere 
o pedido nesse aspecto, revertendo 1 ponto;

1.2.5 na linha 29, não há nada escrito na linha 29, portanto, 
indefere o pedido nesse aspecto,

 
2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 59 (cinqüenta e nove) para 61 (sessenta e um) pontos;



2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1742/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-13.436.894 
MÁRCIO  GOMES  DA  MOTTA  FILHO interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1  na  linha  2,  há  um  erro  de  ortografia,  portanto, 
indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.2 na linha 6, há erro de ortografia, portanto, indefere o 
pedido nesse aspecto;

1.2.3  na  linha  7,  há  rasura,  portanto,  indefere  o  pedido 
nesse aspecto;
 

1.2.4  na  linha  9,  há  rasura,  portanto,  indefere  o  pedido 
nesse aspecto;

1.2.5 nas linhas 10, 14 e 15, não há erro ortográfico e sim 
sobre a organização do texto, portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.6 na linha 20, há rasura, portanto, indefere o pedido 
nesse aspecto;

1.2.7 nas linhas 21 e 23, os erros presentes nas referidas 
linhas são de morfo-sintaxe e não de ortografia, portanto, indefere o pedido nesse 
aspecto;



1.2.8 quanto ao conteúdo:

1.2.8.1  pertinência  ao  tema  proposto:  Bom 
Desenvolvimento  do tema razoável,  com uso superficial  de informações de senso 
comum, que embora pertinentes para o desenvolvimento não aparecem integrados no 
texto. Portanto defere o pedido nesse aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.8.2  argumentação  coerente  das  idéias:  Boa 
apresentação  do  conteúdo  com  algumas  contradições  que  não  comprometem 
seriamente a articulação das idéias no seu interior. Portanto, defere o pedido nesse 
aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.8.3 adequação do uso dos articuladores: Conclusão sem 
relação explícita com o ponto de vista desenvolvido. Portanto, indefere o pedido nesse 
aspecto;

1.2.8.4 organização adequada de parágrafos: Há divisão de 
parágrafos,  mas  falta  equilíbrio  dos  argumentos,  comprometendo  a  progressão  e 
articulação textuais. Portanto, indefere o pedido nesse aspecto;

1.2.8.5 propriedade vocabular: Vocabulário muito limitado, 
portanto, indefere o pedido nesse aspecto,

 
2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 51 (cinqüenta e um) para 55 (cinqüenta e cinco) pontos.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

             Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1743/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I 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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
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-16.428.949 
MARTA EUGÊNIO BONIFÁCIO interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que a somatória da pontuação total 2 está errada, devendo a nota da candidata 
ser alterada de 59 (cinquenta e nove) para 63 (sessenta e três) pontos,

 
2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  59 
(cinqüenta e nove) para 63 (sessenta e três) pontos.

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1744/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-14.539.006 
LUÍS  RICARDO  FERREIRA  SILVA interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

 
1.2.1 na linha 1, há um erro ortográfico, na palavra “uma” 

que  foi  escrita  com letra  maiúscula,  uma  vez  que  deveria  ser  escrita  com letra 
minúscula, portanto, indefere o pedido nesse quesito;

1.2.2 na linha 3, há rasura sem exclusão na palavra “o”, 
portanto, indefere o pedido;  

1.2.3 quanto ao conteúdo:

1.2.3.1  pertinência  ao  tema  proposto:  Desenvolvimento 
razoável  do  tema,  com uso superficial  de  informações  de  senso  comum, embora 
pertinentes ao texto. Portanto, indefere o pedido;

1.2.3.2  argumentação  coerente  das  idéias  e 
informatividade:O ponto de vista apenas constata obviedades. Apresentação razoável 
do conteúdo com circularidade de ideias. Portanto, indefere o pedido;

1.2.3.3 adequação do uso de articuladores:  Há conclusão 
pertinente aos argumentos trabalhados, não sendo encontrado problemas quanto ao 
estabelecimento  de  relações  entre  os  termos.  Portanto,  defere  o  pedido  nesse 
aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.3.4.  organização  adequada  de  parágrafos:  Há 



adequação quanto à divisão de parágrafos, alguns concisos e outros complexos, sem 
comprometimento  algum da  progressão  e  articulação  textual.  Portanto,  defere  o 
pedido nesse aspecto, revertendo 2 pontos;

1.2.3.5  propriedade  vocabular:  Apresenta  boa  precisão 
vocabular  e  propriedade  de  registro.  Portanto,  defere  o  pedido  nesse  aspecto, 
revertendo 2 pontos, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 58 (cinqüenta e oito) para 64 (sessenta e quatro) pontos;

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1745/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I 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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
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  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  –  MG-12.176.365 
EMERSON SILVA KAIZER interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.2 na linha  2,  o candidato  requer reversão de ponto por 
rasura. O pedido será indeferido, tendo em vista o que consta no formulário “Critérios 
para correção de prova dissertativa (Redação), no seu item 1.1 – ORTOGRAFIA: “serão 
descontados pontos no quesito ortografia, no valor de 01 (um) ponto por rasura” nas 
redações que apresentarem rasuras;

1.2.3 na linha 13, o candidato  alega desconto de ponto em 
ortografia, porém o fato não ocorreu;

1.2.4 nas linhas 11 e 22, o candidato requer a perda de apenas 
01(um)  ponto,  contudo  sua  alegação  não  procede,  pois  embora  conscientizar  e 
consciência tenham o mesmo radical, são palavras diferentes;

1.2.5 o candidato alega não ter havido a intenção de utilizar a 
vírgula na linha 13, diferentemente da linha 23. A intencionalidade ou não do uso da 
vírgula não deve ou não pode estar condicionada ao padrão grafológico do candidato;

1.2.6 na linha 21, o candidato alega que não houve erro de 
pontuação.  Visualmente  não  há  dúvida  de  que  o  sinal  utilizado  foi  a  vírgula.  Mesmo 
sabendo que o ponto final seria o único sinal de pontuação aceitável para o fechamento 
do parágrafo, por isso, o pedido será indeferido;

1.2.7 quanto ao conteúdo, diante do exposto pelo corretor da 
redação: desenvolvimento fraco, progressão difícil e falta de coerência e coesão, a nota 
obtida pelo candidato foi justa. Trata-se de um texto com algumas rasuras e excessivos 



erros de pontuação, ortográficos e morfossintáticos, o que interfere, sobremaneira, em 
todos os itens a serem avaliados;

1.2.8  quanto  ao  pedido  para  revisão  da  pontuação  total, 
verificou-se que houve erro na transposição da nota para o local destinado para a leitura 
ótica,  por  isso  a  nota correta  do candidato  é 47 (quarenta e sete)  pontos  e não 46 
(quarenta e seis), como está marcado,

 
2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 46 (quarenta e seis) para 47 (quarenta e sete) pontos.

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1746/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia 
clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
25 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 – MG-14.364.270 
FERNANDA  CRISTINA  DE  ALCÂNTARA  MALAQUIAS interpôs  recurso 
administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao 
final, sua revisão;

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

1.2.1 quanto ao conteúdo, defere parcialmente o pedido e a 
pontuação deve ser alterada, pelos motivos relacionados:

            ITEM I: o tema é preservado, apesar do uso superficial de 
informações. A pontuação será alterada de 02 para 04 pontos;   

ITEM  II:  a  argumentação  é  frágil  e  inconsistente;  há 
problemas de coesão, insuficiência de dados, de informações;

ITEM  IV:  o  texto  não  apresenta  divisão  dos  parágrafos 
inadequada ou idéias fragmentadas, devendo a pontuação ser alterada de  02 para 
04 pontos;

ITEM  V:  excesso  de  incorreções  ortográficas  e 
morfossintáticas; vocabulário limitado,

2 RESOLVE:

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



2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 56 (cinquenta e seis) para 60 (sessenta) pontos.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

              Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1747/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I 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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
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  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-13.033.514 
JACQUELINE FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1 na linha do tema, a candidata requer a reposição dos 
pontos retirados pelo uso das iniciais maiúsculas em Policial Militar. Serão  revertidos 
2 pontos, consoante a bibliografia em anexo, às páginas 65;

1.2.2  na  linha  3,  a  candidata  alega  que  não  há  erro 
morfossintático no pleonasmo vicioso existente na construção “o caráter universal a 
todos os cidadãos”  e requer reversão do ponto. O pedido será indeferido, tendo em 
vista que a bibliografia apresentada não trata explicitamente do tema em questão; 

1.2.3 na linha 5, a candidata requer a reposição de 01 (um) 
ponto  retirado  pelo  uso  de  letras  minúsculas  em  polícia  militar.  O  pedido  será 
indeferido,  pois  não  se  percebe  a  intenção  de  generalização  da  expressão,  conforme 
reivindica a recorrente. Polícia Militar é, nesse contexto, corporação e deve ser grafado 
com iniciais maiúsculas;

1.2.4 na linha 4, a candidata alega que foi retirado 01 (um) 
ponto em razão do uso da vírgula antes do adjunto adverbial de modo  “de maneira 
igualitária.” A argumentação apresentada não é convincente e a bibliografia apresentada 
não  trata  especificamente  da  posição  do  adjunto  na  oração.  A  Comissão  Revisora, 
entretanto,  defere  o  pedido  e  reverte  o  ponto,  baseando-se  em  “os termos 
acessórios e a pontuação” - pág. 392 - INFANTE Ulisses. Curso de Gramática aplicada 
aos textos. São Paulo: Ed. Scipione, 1995;

1.2.5 na linha 16, a candidata requer reposição de 01 (um) 



ponto em morfossintaxe pelo uso do pronome possessivo sua. O ponto será revertido, 
pois a reivindicação é justificável, uma vez que o próprio contexto elimina a ambiguidade;

1.2.6 na linha 19, na bibliografia anexada, não há menção da 
necessidade da utilização de vírgula entre duas orações coordenadas ligadas por e, com 
sujeitos diferentes. O ponto será revertido, pois o uso da vírgula é possível, mas não 
obrigatório;

1.2.7 quanto ao conteúdo:

ITEM III: há utilização razoável dos articuladores sem prejuízo 
da progressão textual;  o texto não apresenta contradições e a conclusão é compatível 
com ponto  de vista desenvolvido.  A pontuação será alterada de  02 pontos para 04 
pontos;

ITEM V:  a  pontuação  será alterada  de  02 pontos para 04 
pontos, pois  não  há  impropriedades  vocabulares  ou  excessivos  erros  ortográficos  e 
morfossintáticos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 55 (cinquenta e cinco) para 64 (sessenta e quatro) pontos.

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

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

                Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1748/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 – MG-11.549.869 
JANETE  MÁRCIA DE MORAIS interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1 quanto ao conteúdo, defere parcialmente o pedido e a 
pontuação deve ser alterada, pelos motivos relacionados:

            ITEM  I:  houve  a  preservação  do  tema,  mas  o 
desenvolvimento do texto foi apenas razoável;

ITEM  II:  a  argumentação  é  frágil  e  há  insuficiência  de 
dados, de informações;

ITEM  III:  há  dificuldades  na  utilização  dos  articuladores 
principalmente no uso da vírgula;

ITEM IV: não há problemas na divisão dos parágrafos nem 
fragmentação  de  idéias,  embora  o  último  parágrafo  tenha  ficado  muito  curto, 
limitando e afetando, em parte, a conclusão, contudo, a pontuação será alterada de 
02 pontos para 04 pontos;

ITEM V: o texto apresenta um vocabulário simples, limitado, 
mas possui uma estrutura sintática razoável, com poucas propriedades vocabulares e 
sem vícios de oralidade. A pontuação será alterada de 02 pontos para 04 pontos,



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 59 (cinquenta e nove) para 63 (sessenta e três) pontos.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

              Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1749/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP QPE/2010 – MG-14.456.200 
EDGAR FELIPE MARQUES DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1 quanto ao conteúdo, defere parcialmente o pedido e a 
pontuação deve ser alterada, pelos motivos relacionados:

           ITEM I:  não  houve  fuga  ao  tema proposto,  entretanto  a 
abordagem foi superficial, portanto, indefere o pedido;

ITEM  III:  o  texto  apresenta  pouca  progressão,  mas  não 
apresenta  contradições  e  a  conclusão  é  compatível  com  o  ponto  de  vista 
desenvolvido. A pontuação será alterada de 02 para 04 pontos;

ITEM IV: há uma divisão limitada de parágrafos e as ideias 
neles distribuídas são pouco consistentes;

ITEM  V:  vocabulário  muito  limitado;  excessivos  erros 
ortográficos e estruturais que, por vezes, comprometem a clareza na exposição das 
ideias,

2 RESOLVE:

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



2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 52 (cinquenta e dois) para 54 (cinquenta e quatro) pontos.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

                Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1750/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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-12.863.994 
CRISTIANA SILVA DE BARROS interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1 quanto ao conteúdo, defere parcialmente o pedido e a 
pontuação deve ser alterada, pelos motivos relacionados:

             ITEM I: desenvolvimento tangencial do texto, apesar de não 
ter havido fuga total ao tema;

ITEM II: há problemas de coesão, insuficiência de dados, de 
informações; a argumentação é frágil e inconsistente;

ITEM III: Apesar de apresentar pouca progressão, o texto 
não apresenta distorções e a conclusão é compatível com as idéias apresentadas. A 
pontuação será alterada de 02 para 04 pontos;

ITEM  IV:  os  parágrafos  são  bastante  limitados  em 
informatividade e as ideias neles distribuídas são pouco consistentes. Há problema na 
divisão dos parágrafos – linha 15 “...atualmente vem...”; 

ITEM V: excesso de incorreções ortográficas e vocabulário 
limitado.
Quanto aos itens I, II, IV e V, as notas permanecem inalteradas,



2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 51 (cinquenta e um) para 53 (cinquenta e três) pontos.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

                Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1751/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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-11.624.139 
JOELMA  RODRIGUES  COSTA  REIS interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1  na  linha  1,  a  candidata  alega  que não  há  erro  de 
pontuação e requer reversão do ponto. O adjunto adverbial deslocado, quando breve, 
pode dispensar a vírgula, portanto, será revertido 1 ponto;

1.2.2 na linha 14,  a  candidata  requer a  reposição  de 01 
(um) ponto retirado pelo não-uso das vírgulas, alegando que o termo sintático é um 
adjunto adverbial. O pedido será indeferido, tendo em vista que, em ”A Polícia Militar 
instituição séria e organizada existe não só...”, o termo destacado é um aposto, 
sendo indeferido o pedido neste item;

1.2.3 na linha 18, “e deveres do cidadão, que na maioria 
das vezes se esquece dos deveres e só se lembra...” Não procede a reivindicação, 
uma vez que não se trata de adjunto adverbial breve, conforme argumentação da 
candidata e que a mesma antecipou a vírgula –  incorretamente antes do que – 
obrigando-o, ainda mais, a usar a vírgula na linha 18, sendo indeferido neste item;

1.2.4 na linha 20,  “Diante disso somos levados a inferir 
que o policial...” A candidata requer a reposição do ponto pelo fato de que adjunto 
adverbial deslocado breve dispensa a vírgula, sendo, portanto, revertido 1 ponto;

1.2.5  na  linha  9,  foi  retirado  01  (um)  ponto  no  quesito 
morfossintaxe. A candidata requer revisão. “...mas não entendem para que servem e 



quando  serão usados.”  A reivindicação é procedente, pois a forma verbal  serão 
(linha 8) concorda com direitos  (linha 6), sendo, portanto, revertido 1 ponto;

1.2.6 na linha 11, a  candidata alega que não há erro de 
concordância  nessa  passagem:  “O  jornal  noticiou  que  agora  os  estabelecimentos 
comerciais  deverão  possuir impresso  o  código  de  defesa  do  consumidor...”  A 
reivindicação é procedente, levando em conta a concordância verbal  estabelecida, 
porém o  artigo o  ficou ligado à palavra  impresso,  o que  entendemos como um 
acidente, sendo, portanto, revertido 1 ponto;

1.2.7 na linha 14, no substantivo composto Polícia Militar “A 
polícia  militar, instituição...”  a  candidata  foi  apenada  com a  perda  de  02  (dois 
pontos) e reivindica que seja apenas 01 (um). Em Cegalla, página 65, há menção à 
utilização  de  iniciais  maiúsculas  em  substantivos  compostos,  mas  não 
especificamente à situação posta.  Considerando o substantivo composto como um 
todo significativo, mesmo que os vocábulos sejam autônomos, entendemos que sua 
grafia  não  deve  ser  analisada  individualmente.  A  Comissão  defere  o  pedido, 
revertendo 2 pontos,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 55 (cinquenta e cinco) para 61 (sessenta e um) pontos.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1752/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I 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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 
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  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-11.361.929 
JÚLIO PEREIRA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1  na  linha  5,  o  candidato  alega  que  não  há  erro 
morfossintático  na  repetição  do  vocábulo  permitido  e  requer  reversão  do  ponto, 
entretanto não anexou bibliografia comprobatória. A Comissão indefere o pedido, tendo 
em vista a não-anexação da bibliografia (item 8.3 do edital n.º 13) e o que está no item 
1.2  -  MORFOSSINTAXE:  Repetição  de  termos  –  descontar  01  (um)  ponto  para  cada 
repetição;

1.2.2 na linha 16, o candidato requer a reposição de 02 (dois) 
pontos  retirados  pelo  uso  indevido  de  vírgulas,  todavia  não  anexou  bibliografia 
comprobatória, portanto, este pedido não será conhecido;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

ITEM I: embora não tenha havido fuga ao tema, entendemos 
como razoável o seu desenvolvimento, portanto, o pedido será indeferido;

ITEM  IV:  há  uma  divisão  razoável  de  parágrafos,  que  não 
apresentam idéias fragmentadas e não há comprometimento da progressão e articulação 
textuais. A pontuação será alterada de 02 para 04 pontos;

 ITEM V: embora não haja impropriedades, como barbarismo e 
cacofonia, o pedido será indeferido, pois o texto é bastante simples e limitado do ponto de 
vista vocabular, com  excessivas incorreções morfossintáticas, 



2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 54 (cinquenta e quatro) para 56 (cinquenta e seis) pontos.

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

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

                Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1753/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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-13.199.610 
ANA  CAROLINA  MARQUES  SOARES interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1 quanto ao conteúdo, defere parcialmente o pedido e a 
pontuação deve ser alterada, pelos motivos relacionados:

            ITEM I:  Desenvolvimento  razoável  do  tema,  evidenciando 
desvios  que  prejudicam  a  identificação  do  ponto  de  vista,  sendo  mantida  a 
pontuação;

ITEM II: há um bom nível de informações, que demonstram 
criticidade e uma boa progressão de ideias. A pontuação será alterada de 02 pontos 
para 04 pontos; 

ITEM  III:  o  texto  não  apresenta  distorções  nem 
contradições; o uso dos articuladores é adequado e a conclusão é compatível com as 
idéias apresentadas. A pontuação será alterada de 02 pontos para 04 pontos; 

ITEM  IV:  há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos, 
apresentando em algum momento idéias fragmentadas, mas sem prejuízo da unidade 
textual. A pontuação será alterada de 02 pontos para 04 pontos; 

ITEM V: o vocabulário não é limitado. Há, porém, excesso 
de incorreções ortográficas, sendo mantida a pontuação;

1.2.2 na linha do tema, a candidata alega que não há erro 



de  morfossintaxe.  No  formulário  de  Critérios  para  a  correção  da  prova 
dissertativa, no seu item 1 – Tema e Título, lê-se: erros de ortografia, pontuação 
e  morfossintaxe.  Assinalar  os  erros,  mas  descontar  apenas  01  (um)  ponto  em 
morfossintaxe. A Comissão indefere o pedido;

1.2.3 na linha 4,  a vírgula depois da palavra  graduação 
está correta.  Não se percebe erro na utilização da vírgula,  que foi  utilizada pra 
separar orações coordenadas. Portanto, será revertido 01 (um) ponto;

1.2.4  nas  linhas  10 e 11,  “...muitos vêm contribuindo 
para  ignorância  e  passividade  do  povo  e  agrado  do  governo.”  Segundo  a 
candidata não há de concordância verbal.  Muitos não é o sujeito da forma verbal 
vêm. Correto seria afirmar que o sujeito de “vem” é “é uma diferença exarcebada”, 
na linha 7. A Comissão indefere o pedido;

1.2.5  na  linha  23:  “no  entanto  uma  grande  parcela 
desses profissionais seguem caminhos adversos...”. Segundo a candidata não 
há  erro  de  concordância.  A  forma  verbal  seguem  está  correta,  visto  que  a 
concordância pode ser estabelecida com o núcleo do sujeito – uma pequena parcela 
- na 3.ª pessoa do singular o com o termo subordinado - desses profissionais - na 
3.ª pessoa do plural. Será revertido 01 (um) ponto;

1.2.6 na linha 25,  “Por fim, são inúmeras dificuldades 
enfrentadas  à  favor  da  informação...”  foram  retirados  02  (dois)  pontos  de 
morfossintaxe, mas a candidata alega apenas  01 (um) erro. Será revertido 1 (um) 
ponto, uma vez que a utilização do artigo dependeria da proposta da candidata em 
definir, em determinar “as inúmeras dificuldades.”;

1.2.7 na linha 27, a grafia da palavra  acessibilidade está 
correta,  segundo  a  alegação  da  candidata.  O  ponto  será  revertido,  pois  não  se 
percebe erro ortográfico, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 55 (cinquenta e cinco) para 65 (sessenta e cinco) pontos.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1754/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-9.015.994 
HUMBERTO ALVES MARTINS interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1 quanto ao conteúdo, defere parcialmente o pedido e a 
pontuação deve ser alterada, pelos motivos relacionados:

            ITEM  I:  a  nota  será  mantida,  pois  é  razoável  o 
desenvolvimento do texto;

ITEM III: a justificativa do candidato procede, uma vez que 
não houve grandes problemas no uso  dos  articuladores,  embora tenha o  mesmo 
utilizado inadequadamente o pronome relativo onde, nas linhas 6 e 17. A pontuação 
será alterada de 02 pontos para 04 pontos;

ITEM IV:  pode-se  imaginar  que,  pela  nota  zero  no  item, 
tenha havido uma divisão aleatória de ideias, ou que estas estejam fragmentadas, 
não sendo este o entendimento da comissão, portanto, a pontuação será alterada de 
0 ponto para 02 pontos,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 



alterada de 58 (cinquenta e oito) para 62 (sessenta e dois) pontos.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1755 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I 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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de 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-13.981.933 
FABRÍCIA  NAYANA  BARBOSA  SOUZA interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

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

1.2.1 quanto ao conteúdo, defere parcialmente o pedido e a 
pontuação deve ser alterada, pelos motivos relacionados:

            ITEM  I:  tema  preservado,  mas  com  desenvolvimento 
razoável, sendo mantida a pontuação;

ITEM III: o texto não apresenta contradições e a conclusão 
é compatível com o ponto de vista desenvolvido. A pontuação será alterada de  02 
pontos para 04 pontos;

ITEM IV:  o texto  apresenta  divisão  padrão de parágrafos 
para  um  texto  dissertativo-argumentativo,  não  havendo  comprometimento  de 
progressão e articulação textuais. A pontuação será alterada de 02 pontos para 04 
pontos,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 56 (cinquenta e seis) para 60 (sessenta) pontos.



2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

                Belo Horizonte-MG, 19  de outubro de 2010.

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