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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 121/2017-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 05, de 18 de abril de 2017,
que regula o Concurso Público para provimento de Cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia
Militar de Minas Gerais (PMMG), para o ano de 2017, (QOS/2017) e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 a candidata ao QOS/2017- cargo ENFERMEIRA, MAYARA ROCHA DOS SANTOS, RG n.
MG-13.328.491, interpôs recurso administrativo, através de documentação sob o protocolo do CRS n.
4865 de 13/09/2017, por não concordar com o resultado da nota da Prova Objetiva;

1.2 a recursante alega, que “o resultado divulgado não é semelhante com a pontuação indicada
pelo gabarito utilizado como rascunho, pelos candidatos, preenchido no dia da prova”. Ainda, ressalta a
candidata que “o preenchimento do mesmo, foi realizado após a demarcação das alternativas na folha
de resposta, sustentando a fidedignidade do mesmo”;

1.3 o Ato de resultado da Prova Objetiva do certame, foi publicado em data de 11/09/2017, tendo
a recursante obtido 57,5 (cinquenta e sete e meio) pontos;

1.4 a comissão de análise de recursos, após criteriosa avaliação, emitiu o parecer com o
resultado dessa análise, através da folha de respostas da candidata, tendo observado que a mesma
obteve 23 (vinte e três) acertos, correspondente a nota 57,5 (cinquenta e sete e meio) pontos e que a
questão de número 10, consta sem marcação de alternativa.

2 RESOLVE

2.1 conhecer do recurso, face aos pressupostos de admissibilidade e tempestividade;

2.1 concordar com o parecer da comissão de análise, indeferindo o recurso interposto pela
candidata, mantendo a nota da Prova Objetiva, 57,5 (cinquenta e sete e meio) pontos, publicada em
11/09/2017.

EMERSON MOZZER, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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