
 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOSpasta sem título 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 187 /2014-DRH/CRS 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições legais, 
considerando a Resolução nº 4.279, de 21/10/2013, a Resolução nº 3.322, de 
24/09/1996 e suas modificações, a Resolução nº 4.210 de 23/04/2012 e o Edital 
DRH/CRS nº 02, de 11/02/2014, que regula o processo seletivo interno para admissão 
ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2014 
(CFS/CSTSP-2014) e,  

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato Cb PM João Carlos Augusto de Freitas, 
protocolou documento afirmando ser portador de deficiência, citando a previsão 
trazida pela Lei 8.112/1990, por entender que esta deveria ser aplicada ao processo 
seletivo para preenchimento de vagas do CFS/CSTSP-2014; 

 
  1.2  a mencionada norma prevê a necessidade de reserva de 

até 20% (vinte por cento) das vagas, as quais devem ser destinadas a candidatos 
deficientes que venham a participar de Concursos Públicos; 

 
 1.3  por ter atingido 60% (sessenta por cento) dos pontos 

atribuídos na prova objetiva, entende que teria direito a ter sua prova de redação 
corrigida; 

 
 1.4  a previsão constante da mencionada legislação busca 

preservar interesses de portadores de necessidades especiais no sentido de garantir a 
estes a possibilidade de inserção dentro do sistema de serviço público por meio de 
CONCURSO PÚBLICO, o que não é o caso do solicitante, que já encontra-se 
inserido; 

 
 1.5  o Curso de Formação de Sargentos seleciona candidatos 

militares que já fazem parte da Corporação por meio de PROCESSO SELETIVO 
INTERNO visando posterior promoção dentro da carreira militar; 

 
 1.6  a prova de redação foi corrigida em consonância com a 

previsão trazida pelo Edital de abertura do certame, qual seja: 

 

5.2.5 Somente serão corrigidas as provas de redação 
dos candidatos que obtiverem nota mínima de 60% 
(sessenta por cento) dos pontos atribuídos à prova I e 
classificados, de acordo com o resultado da prova I, até o 
limite de 2,5 (duas vírgula cinco) vezes o número de 
vagas previstas para os candidatos do QPPM, e de 05 
(cinco) vezes para os candidatos do QPE, sendo incluídos 
todos os candidatos empatados na nota de corte.  

5.2.5.1 Os candidatos não classificados para efeito de 
correção da prova de redação serão automaticamente 



considerados eliminados do concurso , para todos os 
efeitos.” (g.n) 

 
 1.7  a nota de corte para correção das provas de redação foi 

de 145 pontos, o solicitante alcançou 120 pontos e, portanto, não atingiu 
pontuação suficiente para fazer jus à correção da prova de redação. 
 
 2    RESOLVE: 

 
2.1 Indeferir a solicitação formulada pelo candidato, pela 

ausência de fundamentação legal capaz de amparar o pedido; 
 
 

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
Belo Horizonte-MG, 08 de outubro de 2014. 

 
 
 
 

(a)EDUARDO CÉSAR REIS CEL PM  
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  

 


