
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 07/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos 
incisos I e II, número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, de 
16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de  10/01/2007,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007,  a 
legislação complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital nº 16, 
de 30/11/2009, que regula  a  convocação para  o  Curso Especial  de  Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  requerente  nº  107.705-6  CB  PM  DIVINO 
BERNARDES  DA  SILVA  interpôs  requerimento  administrativo,  solicitando  sua 
matrícula  no  CEFS/10,  alegando  que,  mesmo não  preenchendo  um dos  requisitos 
editalícios previstos no item 3.1, possui uma ficha profissional exemplar; 

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de  Sargentos  –  CEFS/2010 são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS nº 
16/2009, de 30 de novembro de 2009;

1.3 o requerente figurou na relação preliminar dos Cabos 
que concorreram a convocação para matrícula no CEFS/2010, na posição de nº 1.163 
(anexo “I”) do aludido edital, para o preenchimento de 1.300 (mil e trezentas) vagas, 
contudo,  após  a  Unidade  efetuar  a  conferência,  por  completo,  dos  requisitos 
constantes do item 3.1 do edital, constatou-se que o mesmo não preenchia o item 3.1, 
alínea “b”;

1.4 com base nessas informações advindas da Unidade do 
requerente, o mesmo encontra-se no conceito B-28, sendo fator impeditivo para que 
fosse convocado para matrícula,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido.

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

        Belo Horizonte-MG, 15 de janeiro de 2010.

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

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 08/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos 
incisos I e II, número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, de 
16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de  10/01/2007,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007,  a 
legislação complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital nº 16, 
de 30/11/2009, que regula  a  convocação para  o  Curso Especial  de  Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente  nº 108.584-4 CB PM WELLINGTON 
LAURINDO  interpôs  requerimento  administrativo,  solicitando  sua  matrícula  no 
CEFS/10, alegando que na época do TPB, encontrava-se dispensado, temporariamente, 
pela Junta Central de Saúde, não participando do tiro e TAF, sendo aprovado na prova 
teórica e que, posteriormente, foi dispensado em definitivo pela JCS;

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de  Sargentos  –  CEFS/2010 são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS nº 
16/2009, de 30 de novembro de 2009;

1.3 o requerente figurou na relação preliminar dos Cabos 
que concorreram a convocação para matrícula no CEFS/2010, na posição de nº 769 
(anexo “I”) do aludido edital, para o preenchimento de 1.300 (mil e trezentas) vagas, 
contudo,  após  a  Unidade  efetuar  a  conferência,  por  completo,  dos  requisitos 
constantes do item 3.1 do edital, constatou-se que o mesmo não preenchia o item 3.1, 
alínea 'd”;

1.4 o requerente está reprovado no Treinamento Policial 
Básico (2008/2009) e a partir de 13/08/2009 foi dispensado definitivamente pela Junta 
Central de Saúde no PERF e na atividade física, não sendo dispensado definitivamente 
para o tiro, contrariando os itens 3.1, alínea “d”, do aludido edital, que exige  “estar 
aprovado na prova escrita do TPB,  na avaliação prática com arma de fogo e no 
TAF” e 4.10 do edital,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido.

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

        Belo Horizonte-MG, 15 de janeiro de 2010.

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

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 09/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos 
incisos I e II, número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, de 
16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de  10/01/2007,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007,  a 
legislação complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital nº 16, 
de 30/11/2009, que regula  a  convocação para  o  Curso Especial  de  Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente nº 108.169-4 CB PM ILDEU CÂMARA 
CAMPOS  interpôs requerimento administrativo, solicitando sua sua inclusão na lista 
dos pré-convocados para o CEFS/10, alegando que deixou de fazer o tiro devido a uma 
dispensa da JCS, tendo sido realizado exame ergométrico e a prova escrita,  sendo 
aprovado em ambos;

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de  Sargentos  –  CEFS/2010 são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS nº 
16/2009, de 30 de novembro de 2009;

1.3 o requerente figurou na relação preliminar dos Cabos 
que concorreram a convocação para matrícula no CEFS/2010, na posição de nº 1.099 
(anexo “I””) do aludido edital, para o preenchimento de 1.300 (mil e trezentas) vagas, 
contudo,  após  a  Unidade  efetuar  a  conferência,  por  completo,  dos  requisitos 
constantes do item 3.1 do edital, constatou-se que o mesmo não preenchia o item 3.1, 
alínea 'd”;

1.4 com base nessas informações advindas da Unidade do 
requerente,  o  mesmo  encontra-se  inapto  no  Treinamento  Policial  Básico  (TPB), 
deixando  de  ser  convocado  para  matrícula  por  contrariar  os  requisitos  editalícios 
previstos nos itens 3.1, alínea “d” e 4.10,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido.

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

        Belo Horizonte-MG, 15 de janeiro de 2010.

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

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 10/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos 
incisos I e II, número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, de 
16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de  10/01/2007,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007,  a 
legislação complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital nº 16, 
de 30/11/2009, que regula  a  convocação para  o  Curso Especial  de  Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente nº 112.145-8 CB PM FAUSTINO LUIZ 
BATISTA interpôs requerimento administrativo, solicitando sua matrícula no CEFS/10, 
alegando  que  foi  matriculado  no  PERF,  em  sua  Unidade,  contudo,  não   teve 
acompanhamento durante o  período em que esteve matriculado no aludido Programa 
Especial de Recondicionamento Físico;

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de  Sargentos  –  CEFS/2010 são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS nº 
16/2009, de 30 de novembro de 2009;

1.3 o requerente figurou na relação preliminar dos Cabos 
que concorreram a convocação para matrícula no CEFS/2010, na posição de nº 1.105 
(anexo “I””) do aludido edital, para o preenchimento de 1.300 (mil e trezentas) vagas, 
contudo,  após  a  Unidade  efetuar  a  conferência,  por  completo,  dos  requisitos 
constantes do item 3.1 do edital, constatou-se que o mesmo não preenchia o item 3.1, 
alínea 'd”;

1.4 com base nessas informações advindas da Unidade do 
requerente,  o  mesmo  ficou  inapto  na  avaliação  do  PERF,  encontrando-se, 
consequentemente,  inapto  no  Treinamento  Policial  Básico  (TPB),  motivo  pelo  qual 
deixou de ser convocado para matrícula,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido,  tendo em vista que o requerente 
permanece inapto no Treinamento Policial Básico.

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

        Belo Horizonte-MG, 15 de janeiro de 2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 11/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos 
incisos I e II, número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, de 
16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de  10/01/2007,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007,  a 
legislação complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital nº 16, 
de 30/11/2009, que regula  a  convocação para  o  Curso Especial  de  Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente nº 096.134-2 CB PM ALENCAR LOPES 
FERREIRA  interpôs  requerimento  administrativo,  questionando  sobre  sua  real 
situação/posição dentre os militares convocados para o curso CEFS/2010;

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de  Sargentos  –  CEFS/2010 são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS nº 
16/2009, de 30 de novembro de 2009;

1.3 o aludido edital de convocação, em seu no anexo “I”, 
visualizou até o nº 2089 no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH);

1.4 após análise pela DRH5 de sua posição, verificou-se 
que o requerente encontrava-se  na posição 2164, contudo, estando fora do número 
de militares pré-convocados, conforme previsão editalícia,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que 
estão 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, 15 de janeiro de 2010.

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

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 12/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos 
incisos I e II, número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, de 
16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de  10/01/2007,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007,  a 
legislação complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital nº 16, 
de 30/11/2009, que regula  a  convocação para  o  Curso Especial  de  Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente  nº 110.034-6 CB PM JOÃO BATISTA 
DOS  SANTOS  interpôs  requerimento  administrativo,  solicitando  sua  matrícula  no 
CEFS/10,  alegando  que  precisou  ficar  licenciado  e  dispensado,  por  algum  tempo, 
devido a problemas de saúde,  e não teve como realizar  o TAF,  não preenchendo, 
assim, o item 3, alínea “d”, do referido edital;

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de  Sargentos  –  CEFS/2010 são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS nº 
16/2009, de 30 de novembro de 2009;

1.3  de  acordo  com  o  item  4.4  do  edital  é  de 
responsabilidade das Unidades dos militares a conferência dos requisitos constantes do 
item  3.1  do  referido  edital  e  com  base  nas  informações  encaminhadas  pelas 
respectivas Unidades, o Centro de Recrutamento e Seleção preparou o ato de pré-
convocação e convocação para matrícula;

1.4 o requerente figurou na relação preliminar dos Cabos 
que concorreram a convocação para matrícula no CEFS/2010 na posição de nº 1.000, 
para preenchimento  de 1.300 (mil  e  trezentas)  vagas  e após a Unidade efetuar  a 
conferência, por completo, dos requisitos constantes do item 3.1 do edital, constatou-
se que o militar não preenchia o requisito previsto no item 3.1, alínea “d”, deixando de 
ser convocado para matrícula por estar inapto no Treinamento Policial Básico (TPB),

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  indeferir  o  pedido  por  estar  inapto  no  Treinamento 
Policial Básico.

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

        Belo Horizonte-MG, 15 de janeiro de 2010.

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

 



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 13/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos 
incisos I e II, número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, de 
16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de  10/01/2007,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007,  a 
legislação complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital nº 16, 
de 30/11/2009, que regula  a  convocação para  o  Curso Especial  de  Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o requerente  nº 100.534-7 CB PM CREUSLIDSON 
NEVES  BRAGA  interpôs  requerimento  administrativo,  solicitando  sua  matrícula  no 
CEFS/10, alegando que outro militar constante na colocação 17ª da pré-convocação, 
matriculou-se no curso e desistiu, e só poderá ser convocado para novo curso dois 
anos depois;

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de  Sargentos  –  CEFS/2010 são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS nº 
16/2009, de 30 de novembro de 2009;

1.3 o requerente figurou na relação preliminar dos Cabos 
que concorreram a convocação para matrícula no CEFS/2010, na posição de nº 1.701, 
para preenchimento  de 1.300 (mil  e  trezentas vagas)  e após a Unidade efetuar  a 
conferência por completo, dos requisitos constantes do item 3.1 do edital, o mesmo 
passou a figurar na relação de pré-convocação como 1º excedente;

1.4  com  base  nas  informações  encaminhadas  pelas 
Unidades, o Centro de Recrutamento e Seleção preparou o ato de pré-convocação e 
convocação para matrícula;

1.5 o 24º BPM informou que  nº 085.517-1, Cb PM João 
Bosco da Silva, preenchia todos os requisitos para convocação, sendo assim, o militar 
figurou  sem  impedimentos  na  relação  de  pré-convocados,  sendo  retificada  sua 
situação,  posteriormente,  saindo  da  lista  dos  convocados  e  figurando  na  lista  dos 
impedidos com base na letra 3.1, letra g do Edital;

1.5 mesmo com a saída do CB João Bosco da Silva da lista 
dos convocados, o Cb Creuslidson Neves Braga permaneceu como excedente, visto 
que,  após  atualização  da  listagem  dos  pré-convocados,  o  requerente  subiu  uma 
colocação, contudo, permaneceu como excedente,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2  deferir  parcialmente  o  pedido,  retirando  o  nº 
085.517-1, Cb PM João Bosco da Silva da lista dos convocados e deixar de convocar o 
requerente por não estar dentro das vagas.

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

        Belo Horizonte-MG, 15 de janeiro de 2010.

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