
 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  175  /2014-DRH/CRS 

 O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 18.445, 
de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), e de acordo 
com o EDITAL n° 13, de 11dez12, que regula o concurso público para provimento do cargo de 
2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 
2013 (QOS/2013),  faz publicar o despacho administrativo nº 175 /14-DRH/CRS, em 
cumprimento à liminar concedida em Mandado de Segurança Preventivo, nos 
seguintes termos: 

 
 

1          CONSIDERANDO QUE:  
 
 1.1     a Impetrante EMILIA VIANA DA ROCHA AGUIAR, 
candidata ao QOS/13, Autora no Mandado de Segurança Preventivo, processo nº 2200724-
86.2014.8.13.0024,  ajuizou ação objetivando o deferimento da medida liminar, “inaudita 
altera pars”, em caráter de urgência para que fosse assegurada sua inscrição no concurso para 
provimento de vagas no Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) da PM, bem como sua participação 
regular em todas as etapas do certame, devendo a autoridade coatora se abster de impor o 
critério etário, ora impugnado, para o provimento no cargo almejado e, em caso de aprovação, 
quando da posse, seja garantida a sua investidura no cargo almejado, qual seja, de médica, 
sob pena de sérios prejuízos. 
 
 1.2     ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 4ª Vara 
da Fazenda Pública Estadual e Autarquias entendeu por conceder a medida liminar 
determinando que a autoridade coatora procedesse a inscrição da Impetrante no concurso, 
independente de sua idade, desde que preenchidos os demais requisitos, assegurando sua 
participação no certame em igualdade de condições com os demais candidatos e, em caso de 
aprovação, sua formatura e posse até ulterior decisão judicial. 
 
 

1.3    o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato 
de Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de 
dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 ( QOS/2013),  publicado no dia 24/02/2014, tendo 
as inscrições se encerrado e já iniciadas as etapas do processo seletivo. 
 
  2         RESOLVE: 

 
  2.1       Cumprir a determinação judicial; 
                                      

2.2    Assegurar à candidata a participação no processo seletivo da 
PMMG para o provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 13/2012, de 
11/12/12, com suas alterações previstas no Ato de Retificação nº 02. 
 
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

Belo Horizonte-MG, 18 de setembro de 2014. 
 
 
 

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM 
Chefe do CRS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 176 /2014-DRH/CRS 

 O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 
18.445, de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), e 
de acordo com o EDITAL n° 13, de 11dez12, que regula o concurso público para 
provimento do cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2013 (QOS/2013),  faz publicar o despacho 
administrativo nº 176 /14-DRH/CRS, em cumprimento à segurança concedida 
em Mandado de Segurança, nos seguintes termos: 

 
 

2          CONSIDERANDO QUE:  
 
 1.1     o Impetrante EDUARDO LUIZ NOGUEIRA 
GONÇALVES, candidato ao QOS/13, Autor no Mandado de Segurança, processo nº 
0024.14.057416-1,  ajuizou ação objetivando  a concessão de liminar para determinar que 
as autoridades coatoras garantam sua inscrição e participação no concurso destinado ao 
Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), desde que cumpridas as demais formalidades legais. 
 
 1.2     ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 1ª 
Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias entendeu por conceder a medida liminar 
determinando que as autoridades coatoras garantissem sua inscrição e participação no 
QOS/13, desde que cumpridas as demais formalidades legais. 
 

1.3    o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme 
Ato de Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 
de dezembro de 2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) 
da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 ( QOS/2013),  publicado no dia 
24/02/2014, tendo as inscrições se encerrado e já iniciadas as etapas do processo 
seletivo. 
 
  2         RESOLVE: 

 
  2.1       Cumprir a determinação judicial; 
                                      

2.2    Assegurar ao candidato a participação no processo 
seletivo da PMMG para o provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 
13/2012, de 11/12/12, com suas alterações previstas no Ato de Retificação nº 02. 
 
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

Belo Horizonte-MG, 18 de setembro de 2014. 
 
 
 
 

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM 
Chefe do CRS 

 
 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 177 /2014-DRH/CRS 

 O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 18.445, de 
15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), e de acordo com o EDITAL 
n° 13, de 11dez12, que regula o concurso público para provimento do cargo de 2º Tenente do Quadro 
de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2013 (QOS/2013),  faz publicar 
o despacho administrativo nº  177/14-DRH/CRS, em cumprimento à liminar concedida em 
Mandado de Segurança Preventivo, nos seguintes termos: 

 
 

3          CONSIDERANDO QUE:  
 
 1.1     o Impetrante CESAR CAMPOS E CAMPOS, candidato ao 
QOS/13, Autor no Mandado de Segurança Preventivo, processo nº 0570896-14.2014.8.13.0024,  
ajuizou ação objetivando a concessão da medida liminar, para que fosse efetivada sua inscrição e 
garantida sua participação em todas as fases do processo seletivo destinado ao provimento do cargo 
no Quadro de Oficiais de Saúde da PMMG, para as quais for classificado, de maneira equânime com 
todos os demais pretendentes, bem como lhe fosse assegurado o direito à nomeação, posse e 
exercício no cargo pretendido, em caso de aprovação. 

 
 1.2     ao apreciar o pedido inicial a douta magistrado da 3ª Vara da 
Fazenda Pública Estadual e Autarquias entendeu por conceder a medida liminar  para garantir ao 
Impetrante direito à efetivação de sua inscrição e participação no processo seletivo da PMMG para o 
cargo de médico ortopedista – edital DRH/CRS nº 13/2012, se o impedimento à inscrição for o limite de 
idade. 

 
1.3    o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato de 

Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro de 
2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 ( QOS/2013),  publicado no dia 24/02/2014, tendo as inscrições se 
encerrado e já iniciadas as etapas do processo seletivo. 
 
  2         RESOLVE: 

 
  2.1       Cumprir a determinação judicial; 
                                      

2.2    Assegurar ao candidato a participação no processo seletivo da 
PMMG para o provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12, 
com suas alterações previstas no Ato de Retificação nº 02. 
 
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

Belo Horizonte-MG,  18  de setembro de 2014. 
 
 

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM 
Chefe do CRS 

 
 
 
 
 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 179/2014-DRH/CRS 

 O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 18.445, de 
15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), e de acordo com o EDITAL 
n° 13, de 11dez12, que regula o concurso público para provimento do cargo de 2º Tenente do Quadro 
de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2013 (QOS/2013),  faz publicar 
o despacho administrativo nº 179/14-DRH/CRS, em cumprimento à segurança concedida em 
Mandado de Segurança, nos seguintes termos: 

 
 

4          CONSIDERANDO QUE:  
 
 1.1     o Impetrante DENER AUGUSTO DINIZ, candidato ao QOS/13, 
Autor no Mandado de Segurança, processo nº 0536178-88.2014.8.13.0024,  ajuizou ação pleiteando a 
concessão da medida liminar para que fosse deferido seu pedido de inscrição no concurso público 
para provimento de cargo no Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, 
requerendo, também, o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade  do item 4.1, alínea “d” 
do edital do certame o qual estabelece o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos de idade para 
investidura no cargo de médico da Polícia Militar de Minar Gerais. Ao final requereu  sua definitiva 
inscrição no certame e, caso obtenha aprovação, lhe fosse garantido o direito de tomar posse no cargo 
almejado. 

 
 1.2     ao apreciar o pedido inicial o douto magistrado da 5ª Vara da 
Fazenda Pública Estadual e Autarquias entendeu por conceder a medida liminar e em sentença 
concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegalidade do item 4.1, alínea “d” do edital 
DRH/CRS Nº 13/2012, determinando, em definitivo, a inscrição do Impetrante no referido concurso, 
podendo tomar posse no cargo pretendido se obtiver a devida aprovação. 

 
1.3    o concurso público do QOS/2013 foi reaberto, conforme Ato de 

Reabertura do Concurso Público regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11 de dezembro de 
2012, para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 ( QOS/2013),  publicado no dia 24/02/2014, tendo as inscrições se 
encerrado e já iniciadas as etapas do processo seletivo. 
 
  2         RESOLVE: 

 
  2.1       Cumprir a determinação judicial; 
                                      

2.2    Assegurar ao candidato a participação no processo seletivo da 
PMMG para o provimento de cargo do QOS/2013, conforme edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12, 
com suas alterações previstas no Ato de Retificação nº 02. 
 
    Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 
Belo Horizonte-MG, 22 de setembro de 2014. 

 
 
 
 

(a) Emerson Mozzer, TEN CEL PM 
Chefe do CRS 

 


