
 

 

 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 138/2017-DRH/CRS 

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o edital nº 05/2017, de 

18/04/2017, que regula o Concurso Público para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de 
Saúde (QOS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para o ano de 2017, (QOS/2017) e: 

 
1. CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 os candidatos Geovane Luiz Alves Santos, CI nº MG-14.587.606, 

Otorrinolaringologia; Mateus Massao Moriguti, CI nº MG-13.409.284, Clínica Geral; Thiago Luiz 
do Nascimento Lazaroni, CI nº 20125884-5, e Vanessa Tavares de Oliveira Rezende, CI nº 
MG-14.341.297, ambos Pediatria, inscritos regularmente no Concurso para o QOS/2017, 
interpuseram recurso administrativo, requerendo a reavaliação das notas da prova de títulos de 
todos os médicos que pontuaram 1 (um) ponto, haja vista a impossibilidade da referida pontuação; 

 
1.2. os recorrentes alegam, em síntese, que o previsto no subitem 6.12.2 do edital 

veda o cômputo de pontos dos títulos descritos na alínea “a”, do subitem 6.11, para as categorias 
de MÉDICOS E FISIOTERAPEUTAS, ipsis litteris: 

 
6.12.2 Os títulos previstos na alínea "a" do item 6.11 não serão pontuados para a 
categoria "médico" e “fisioterapeuta”, nos termos da Lei Federal no 6.932, de 
07/07/1981 e da Resolução do COFFITO no 400 de 03/08/2011, uma vez que os 
títulos são exigidos como requisitos, conforme item 2.1.1 e 2.2.2 deste edital. 
Assim a prova de títulos da categoria "médico" e “fisioterapeuta” terá o valor de 
00(zero) a 09 (nove) pontos. 
 

1.3. analisados os argumentos apresentados, em 06 de outubro de 2017 foi publicado 
no site do CRS o ato de retificação do resultado da prova teórico-prática e da prova de títulos; 

 
2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer os recursos, haja vista que preenchem os pressupostos de 

admissibilidade; 
 
2.2 dar provimento aos pedidos, uma vez que o ato de retificação já foi publicado. 

 
 
 

 
 
 

EMERSON MOZZER, CEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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