
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  267/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado 
de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas 
são destinadas às unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado 
no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.934.834 ANSELMO DE OLIVEIRA LIMA, MG-14.262.230 ANTÔNIO 
AUGUSTO CAMPOS, MG-13.434.294 ARTHUR LUCAS RODRIGUES NUNES, 
MG-13.368.561  BEATRIZ  APARECIDA  GONÇALVES,  MG-14.114.833 
BRUNO  AUGUSTO  CASTRO  DE  OLIVEIRA,  MG-11.107.324  CASSIUS 
HONÓRIO BAPTISTA,  MG-13.468.465 FABIANO BATISTA CORRÊA,  MG- 
13.760.862  FERNANDO  HENRIQUE  MORAIS  DIAS,  MG-8.271.249 
FERNANDO  RODRIGUES  CÂNDIDO,  MG-10.242.161  FREDERICO 
GUIMARÃES  GONTIJO,  MG-14.625.517  MARCOS  VINÍCIUS  DA  SILVA 
CASTILHO,  MG-13.624.613  MATHEUS  AMINON  NUNES  SOUTO, 
MG-13.272.231 MYRYA CAMARGO DE FARIA,  MG-11.640.946 NATÁLIA 
DAISY RIBEIRO, MG-12.190.355 NILSON LOPES MARTINS, 20.077.211-9 
RAFAEL  ALMEIDA  DA  SILVA,  2.061.567  RAPHAEL  IZAÍAS  SANTOS, 
MG-12.073.690 SÉRGIO RICARDO RODRIGUES RIBEIRO, MG-15.162.821 
THALES CÉSAR CALDAS GOMES, MG-12.586.603 THIAGO HUSAI SILVA, 
MG-15.287.052  THIAGO  MARTINS  MAIA,  MG-15.479.801  TIAGO 
MOREIRA  ARAÚJO  E  MG-13.600.318  WALLISSON  BATISTA  FERREIRA 
interpuseram recursos  administrativos  em face  de  terem sido  eliminados  do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram 
inaptos  no  exame  complementar  SANGUE,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam 
revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das 
demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta 
o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de  contra-
indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise,  a Comissão de Recursos  confirmou 
que os recorrentes não apresentam fatores e alterações incapacitantes previstas 



nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 266/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado 
de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas 
são destinadas às unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado 
no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-14.350.404 AMÉLIA KARENYNE MACIEL DA SILVA,  MG-11.300.575 
ALEXANDER  MOREIRA  GUERRA,  MG-15.810.904  DANYELLE  CRISTINE 
PORTES,  MG-12.160.775  DOUGLAS  PESSOA  SIQUEIRA,  23.360.795-1 
EDUARDO  CORREA  CANECO,  MG-15.439.379  FERNANDO  DE  ABREU 
ARMANI, MG-13.104.153 FLÁVIO BENTO DE OLIVEIRA, MG-16.336.133 
MARLEN  DOS  SANTOS  LOPES  ANDRADE,  MG-16.069.002  NOABION 
SAMUEL  RODRIGUES  MENDES,  MG-16.026.059  THALISON  DE  SOUZA 
GONÇALVES E MG-12.484.183 VALÉRIA CÁTIA DOS SANTOS interpuseram 
recursos administrativos em face de terem sido eliminados do processo seletivo, 
não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame 
complementar URINA, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta 
o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de  contra-
indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise,  a Comissão de Recursos  confirmou 
que os recorrentes não apresentam fatores e alterações incapacitantes previstas 
nas normas editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer dos recursos posto que estão presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão dos recorrentes;



2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 265/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado 
de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas 
são destinadas às unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado 
no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.484.776 FLÁVIO NUNES PEREIRA interpôs recurso administrativo em 
face  de ter  sido  eliminado do processo  seletivo,  não se  conformando com o 
parecer que o considerou inapto no exame complementar ECG, pleiteando, ao 
final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta 
o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de  contra-
indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise,  a Comissão de Recursos  confirmou 
que o recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas 
normas editalícias  e  na Resolução  Conjunta  nº  3692,  de 19Nov02,  devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão do recorrente;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

              Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 264/09-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  3.967,  de  18/04/2008  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de 
20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado 
de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas 
são destinadas às unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado 
no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  – 
MG-13.505.356 GILSON PEREIRA JÚNIOR  interpôs  recurso  administrativo 
em face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o 
parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame  complementar  RX  DO  TÓRAX, 
pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2  trata-se  de  provimento  em  Cargo  Público,  de 
caráter originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula 
o certame e que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta 
o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de  contra-
indicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise,  a Comissão de Recursos  confirmou 
que o recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas 
normas editalícias  e  na Resolução  Conjunta  nº  3692,  de 19Nov02,  devendo, 
portanto, ser reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido pelas razões acima explicitadas e 
modificar a situação de inaptidão do recorrente;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

              Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 263/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-13.583.868 
WANDERSON OLIVEIRA FERNANDES interpôs recurso administrativo em face de 
ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o 
considerou inapto no exame complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que seja 
revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do 
certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e 
que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol de doenças 
e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de  contra-indicação  para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  pelas  razões  acima  explicitadas  e 
modificar a situação de inaptidão do recorrente;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

             Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 262/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-12.259.393 
FERNANDO DE ALMEIDA LUZIA  interpôs recurso administrativo em face de ter 
sido  eliminado  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com o  parecer  que  o 
considerou inapto no exame complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que seja 
revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do 
certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e 
que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol de doenças 
e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de  contra-indicação  para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  pelas  razões  acima  explicitadas  e 
modificar a situação de inaptidão do recorrente;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

                Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 261/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-10.829.463 
FELIPE LACERDA ANTUNES  interpôs recurso administrativo em face de ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exames complementares SANGUE e ECG, pleiteando, ao final,  que seja 
revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do 
certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e 
que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol de doenças 
e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de  contra-indicação  para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que o 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  pelas  razões  acima  explicitadas  e 
modificar a situação de inaptidão do recorrente;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

                Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 260/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 a candidata ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-15.442.211 
CÁSSIA FERNANDA DE CARVALHO interpôs recurso administrativo em face de ter 
sido  eliminada  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com o  parecer  que  a 
considerou inapta nos exames complementares SANGUE e URINA, pleiteando,  ao 
final, que seja revisto o ato que a tornou inapta, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e 
que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol de doenças 
e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de  contra-indicação  para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que a 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  pelas  razões  acima  explicitadas  e 
modificar a situação de inaptidão da recorrente;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

                Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 259 /09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 a candidata ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-14.038.478 
FLÁVIA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo em 
face de ter sido eliminada do processo seletivo, não se conformando com o parecer 
que a considerou inapta nos exames complementares SANGUE e URINA, pleiteando, 
ao final, que seja revisto o ato que a tornou inapta, para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter 
originário, cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e 
que no anexo “E” da Resolução Conjunta 3692, de 19Nov02, consta o rol de doenças 
e  alterações  que  são  incapacitantes  e  fatores  de  contra-indicação  para 
admissão/inclusão na PMMG;

1.3 após análise, a Comissão de Recursos confirmou que a 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 3692, de 19Nov02, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão anterior;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  pelas  razões  acima  explicitadas  e 
modificar a situação de inaptidão da recorrente;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

               Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 258/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-11.669.166 
GILSON  FERREIRA  DE  OLIVEIRA  JÚNIOR  E  MG-13.474.287   MICHEL 
EUGÊNIO DE MATTOS  interpuseram recursos administrativos em face de terem 
sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os 
consideraram inaptos no exame complementar ECG, pleiteando, ao final, que sejam 
revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das demais 
fases do certame; 

1.2  após análise,  a  comissão de recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VII, item 16, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação 
legal.

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

                Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  257/09-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 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-14.826.525 
MARCOS DOS SANTOS e MG-11.947.422 RENATO ALEXANDRINO DA SILVA 
interpuseram recursos administrativos em face de terem sido eliminados do processo 
seletivo,  não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos  no 
exame complementar ECG, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após análise,  a  comissão de recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  os  recorrentes  apresentam  fatores  e 
alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo VII, item 06, tudo conforme 
relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, 
não sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação 
legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 256/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-13.903.274 
FABIANA  BORGES  DA  SILVA,  MG-13.163.920  MARCONI  CÁSSIO  BRAGA, 
MG-14.533.295 MARCO TÚLIO COELHO CARREGOSA, MG-16.753.723 MATHEUS 
MEIRELES  DE  QUEIROZ  E  MG-16.016.046  NILTON  JÚNIO  OLIVEIRA  SILVA 
interpuseram recursos administrativos em face de terem sido eliminados do processo 
seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame 
complementar URINA, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram 
inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo X, item 20, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

              Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  255/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-12.133.917 
ELIAS  RODRIGUES  SANTOS,  MG-11.429.546  SIDERCI  LOPES  DE  CARVALHO 
JÚNIOR, MG-12.514.600 THIAGO ANTUNES CAMPOS E MG-14.535.190 WEBERT 
ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA  interpuseram recursos  administrativos  em face  de 
terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que 
os consideraram inaptos no exame complementar RX DO TÓRAX, pleiteando, ao final, 
que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos, para continuarem participando das 
demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692,  de  19/11/2002,  anexo  “E”,  grupo  VIII,  item  10,  tudo  conforme  relatório  de 
inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

              Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 254 /09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-7.987.883 
CRISTIANE  DA  SILVA  LEANDRO,  MG-14.186.332  LUCIANO  FRANCISCO  DE 
ALMEIDA, MG-14.433.263 MAGNUM JAIDER DAMASO NUNES E MG-14.969.480 
TIAGO SANTOS DA SILVA  interpuseram recursos administrativos em face de terem 
sido eliminados  do processo seletivo,  não se  conformando com os pareceres que os 
consideraram inaptos no exame complementar RX DO TÓRAX, pleiteando, ao final, que 
sejam revistos  os  atos  que  os  tornaram inaptos,  para  continuarem participando  das 
demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692,  de  19/11/2002,  anexo  “E”,  grupo  XII,  item  13,  tudo  conforme  relatório  de 
inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 253/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-15.507.816 
PHILIPPE RAMON DE JESUS COSTA E MG-11.974.403 SÍLVIO ALBERTO ALMEIDA 
LANNES  interpuseram recursos administrativos em face de terem sido eliminados do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no 
exame complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo IV, item 01, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 252/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-13.574.483 
DANIEL BARBOSA DE AMORIM, MG-12.496.378 RONNE PACELLI COSTA FILHO E 
222.30.85  THIAGO  BATISTA  SIQUEIRA  DA  SILVA  interpuseram  recursos 
administrativos  em  face  de  terem  sido  eliminados  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame complementar 
ECG, pleiteando,  ao final,  que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos,  para 
continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692,  de  19/11/2002,  anexo  “E”,  grupo  VII,  item  05,  tudo  conforme  relatório  de 
inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

                 Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 251/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-15.086.311 
ARIEL  HENRIQUE  SILVA  LOPES,  MG-15.201.298  CÁSSIO  HENRIQUE  COSTA 
SILVA, MG-10.179.569 JEFFERSON GONÇALVES MOTA, MG-13.517.575 MARCUS 
VINÍCIUS DA ROCHA FREITAS, MG-11.923.355 ROMNEY PEREIRA DE ARAÚJO, 
MG-14.633.602  SIDNEI  ARAÚJO  MARTINS  E   432.1067  WARLEN  FERREIRA 
MARQUES interpuseram recursos administrativos em face de terem sido eliminados do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no 
exame complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo IX, item 21, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

              Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  250 /09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-16.084.902 
EVERTON SAMUEL OLIVEIRA FAGUNDES E MG-11.131.538 MARCOS ELIAS DE 
SOUZA  interpuseram recursos  administrativos  em face  de  terem sido  eliminados  do 
processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no 
exame complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo IV, item 04, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

              Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 249/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  a  candidata  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-17.347.687 
NÍVIA  TELES  DE  ARAÚJO  interpôs  recursos  administrativos  em  face  de  ter  sido 
eliminada  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  a 
consideraram inapta nos exames complementares ECG E RX DO TÓRAX, pleiteando, ao 
final, que seja revisto o ato que a tornou inapta, para continuar participando das demais 
fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  a  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692,  de  19/11/2002,  anexo  “E”,  grupo  VII,  item  06,  tudo  conforme  relatório  de 
inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  quanto  ao  exame  complementar  RX  DO  TÓRAX,  a 
recorrente  não  apresenta  fatores  e  alterações  incapacitantes,  previstos  na  Resolução 
Conjunta nº 3692, de 19/11/2002;

1.4 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recurso  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando: 

2.2.1 inapta no exame complementar ECG;

2.2.2 apta no exame complementar RX DO TÓRAX.

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

               Belo Horizonte-MG,  22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 248/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-12.066.436 
MATEUS DE FARIA RIBEIRO  interpôs recursos administrativos em face de ter  sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo IV, item 03 tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 quanto aos fatores e alterações incapacitantes, previstos 
na Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo IX, item 21 e grupo X, 
item 21, confirmou-se que o recorrente não apresenta tais fatores incapacitantes;

1.4 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando: 

2.2.1  inapto no exame complementar  SANGUE, quanto  ao 
anexo “E”, grupo IV, item 03;

2.2.2  apto,  quanto  aos fatores  e  alterações  incapacitantes 
previstos no anexo “E”, grupo IX, item 21 e grupo X, item 21.

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

               Belo Horizonte-MG, 22 de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 247/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-10.948.016 
NICOLAS  SOARES  XAVIER  interpôs  recursos  administrativos  em  face  de  ter  sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto nos exames complementares ECG e SANGUE (TGP e GGT) pleiteando, ao final, 
que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases 
do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo IX, item 21, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3  quanto  aos  exames  complementares  ECG  e  SANGUE 
(TGP),  o  recorrente  não  apresenta  fatores  e  alterações  incapacitantes,  previstos  na 
Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002;

1.4 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando: 

2.2.1 inapto no exame complementar SANGUE (GGT);

2.2.2  apto  nos  exames  complementares  ECG  e  SANGUE 
(TGP).

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

               Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 246 /09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-11.163.938 
AGNALDO LUÍS  DA  SILVA  interpôs  recursos  administrativos  em  face  de  ter  sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto nos exames complementares URINA E SANGUE, pleiteando,  ao final,  que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo IX, item 21 tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 quanto ao exame complementar URINA, o recorrente não 
apresenta fatores e alterações incapacitantes, previstos na Resolução Conjunta nº 3692, 
de 19/11/2002;

1.4 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando: 

2.2.1 inapto no exame complementar SANGUE;

2.2.2 apto no exame complementar URINA.

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

               Belo Horizonte-MG,  22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 245/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-12.685.280 
CLEIDINALDO FERREIRA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo em face de ter 
sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo IV, item 03, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  22   de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 244 /09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-13.675.153 
LUIZMAR  SOARES  SILVA  interpôs  recursos  administrativos  em  face  de  ter  sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto nos exames complementares RX DO TÓRAX E EEG, pleiteando, ao final, que seja 
revisto  o  ato  que  o  tornou inapto,  para  continuar  participando  das  demais  fases  do 
certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692,  de  19/11/2002,  anexo  “E”,  grupo  XII,  item  13  e  grupo  XIII,  item  02,  tudo 
conforme relatório de inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 243/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-16.406.611 
DAYVISSON  DE  ALMEIDA  BARBOSA,  MG-15.244.162  GABRIEL  GONÇALVES 
NOGUEIRA  E  MG-13.644.480  MIQUÉIAS  ALVES  PORTES  interpuseram  recursos 
administrativos  em  face  de  terem  sido  eliminados  do  processo  seletivo,  não  se 
conformando com os pareceres que os consideraram inaptos no exame complementar 
SANGUE, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram inaptos, para 
continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada para este fim, confirmou que os recorrentes apresentam fatores e alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo IV, item 03, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  dos  recursos  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão dos recorrentes, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  22  de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 242/09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-12.409.657 
VALTER  DE  SOUSA  FILHO  interpôs  recurso  administrativo  em  face  de  ter  sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame complementar RX DO TÓRAX, pleiteando, ao final, que seja revisto o 
ato que o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692,  de  19/11/2002,  anexo  “E”,  grupo  VIII,  item  10,  tudo  conforme  relatório  de 
inaptidão exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  22   de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 241 /09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-13.999.048 
DJEISSON GONÇALVES FERREIRA interpôs recurso administrativo em face de ter sido 
eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou 
inapto no exame complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo II, item 10, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 22 de abril de 2009.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 240 /09-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 3.967, de 18/04/2008 e o 
Edital  DRH/CRS  nº  11/08,  de  20/06/2008,  que  regula  o  concurso  público  para 
provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2009 – cujas vagas são destinadas  às unidades da Região Metropolitana  de Belo 
Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  707.145.970 
RAIMUNDO MOTA LIMA interpôs recurso administrativo em face de ter sido eliminado 
do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no 
exame complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou 
inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  análise,  a  comissão  de  recursos,  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou  que  o  recorrente  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão  na PMMG, previstos na Resolução Conjunta  nº 
3692, de 19/11/2002, anexo “E”, grupo II, item 11, tudo conforme relatório de inaptidão 
exarado pela Junta de Seleção de Saúde da PMMG;

1.3 o art. 37 da CF/88 e o art. 21 da Constituição Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados  às  funções  a  serem  exercidas,  conferindo  à  Administração  Pública 
prerrogativa de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, não 
sendo possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  22   de abril de 2009.

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