
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 795/09-DRH/CRS

        A TENENTE CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior  do  Estado  (CTSP/2010  -  INTERIOR),  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  079,  de 
06/05/2009 e, 

                                           1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  -  INT  –  MG-10.705.511 
CLINGER PINTO DE OLIVEIRA interpôs requerimento administrativo solicitando a correção 
de sua redação, alegando que houve duas notas de corte distintas dentro da mesma RPM e 
que isso teria lhe prejudicado;

1.2  conforme  previsto  no  subitem  1.4  do  edital  que  regula  o 
certame, in verbis: “1.4 As vagas são destinadas para as unidades das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª,  
10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª Regiões de Polícia Militar (RPM), distribuídas por grupos de  
unidades,  conforme o anexo “B” deste edital,  sendo que candidato concorrerá apenas 
para a vaga destinada à um determinado grupo de unidades, cuja opção deverá ser  
manifestada no momento de sua de inscrição.”;

1.3  de  acordo  com o  previsto  no  subitem  5.2.5  do  edital  que 
regula  o  certame,  in  verbis: “5.2.5  Somente  serão  corrigidas  as  provas  de  redação  dos 
candidatos que obtiverem nota mínima de 50% (cinqüenta por cento) dos pontos atribuídos à 
prova I e classificados, nesta, até o limite de 05 (cinco) vezes o número de vagas, conforme 
o local de opção e sexo, incluindo-se todos os candidatos porventura empatados na nota de 
corte.”;

1.4 para inscrever-se no concurso, o candidato deveria ter tomado 
conhecimento  da  existência  de  dois  grupos  distintos  na  RPM  à  qual  concorreu  e  para  a 
correção da redação seria observado o número de vagas conforme o local de opção e sexo;

1.5 o candidato concorreu ao grupo de unidades  25º BPM, 42º 
BPM e 14ª Cia MAT da 14ª RPM e, para esse grupo, a nota de corte para a correção de 
redações foi 105,00 (cento e cinco) pontos para os candidatos do sexo masculino, contudo, o 
recorrente obteve apenas 100,00 (cem) pontos; 

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido por falta de amparo legal.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

            
  Belo Horizonte-MG, 16 de dezembro de 2009. 

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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