
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1758 /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 e o Edital DRH/CRS 
nº 08, de 29/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado 
de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são 
destinadas às Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e para o Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), 
publicado no “Minas Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010  – RMBH – MG-10.915.938 
LEONARDO VILA  REAL  PEREIRA interpôs  novo  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminado  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  o  resultado  publicado  no 
Despacho Administrativo 1423/10-DRH/CRS;

1.2  conforme  previsto  no  item  8.9  do  edital  que  regula  o 
certame, in verbis: 

“8.9 A solução dos recursos é de competência do DRH, 
exceto para o previsto em 8.2.1, em instância única, 
e  será  definitiva,  não  cabendo  novos  recursos, 
ainda  que  por  parte  de  outros  candidatos,  contra 
matéria já solucionada. A decisão será dada a conhecer,  
coletivamente,  através  do  site  do  CRS, 
www.pmmg.mg.gov.br/crs.”

1.3 em conformidade com o princípio da isonomia,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

           Belo Horizonte-MG, 19 de outubro de 2010. 

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