
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1759/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-16.307.515 
MARCELO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, MG-13.569.749 RAPHAEL AUGUSTO PEREIRA 
COELHO  MATOS,  MG-10.435.548  VALDINEI  MEIRA  LOPES  interpuseram  recursos 
administrativos por 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 o 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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer  dos recursos,  posto  que 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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
        (a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1760/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-13.721.958 
MATHEUS  AARÃO  VITORINO  REIS,  MG-10.702.124  PABLO  RODRIGUEZ  XAVIER  E 
MG-11.124.065 ROBSON CARDOSO DE ANDRADE  interpuseram recursos administrativos 
por 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 o 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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer  dos recursos,  posto  que 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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1761/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-8.106.602 
RAFAEL AMORIM MENESES interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame complementar 
PARASITOLÓGICO,  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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação 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  4073,  de  26Abr10,  devendo,  portanto,  ser  reformada  a  decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1762/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-16.663.482 
PEDRO  HENRIQUE  ANTUNES interpôs  recurso  administrativo  por  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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 5;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1763/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-11.541.253 
SAMUEL COSTA DE LIMA interpôs recurso administrativo por 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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 16;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1764 /10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-11.833.774 
WESLEY VINÍCIO GOMES ZERLOTTINI interpôs recurso administrativo por 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VIII, item 10;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1765 /10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-8.185.973 
SAMIRA  MAHMOUD KHADDOUR  MIRANDA interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminada do processo seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou inapta no 
exame complementar 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupos I e XII, itens 1 e 13;

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 da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  22 de outubro de 2010. 

 (a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1766 /10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-8.287.772 
VINÍCIUS  RAMOS  GOMIDES interpôs  recurso  administrativo  por  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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo XII, item 13;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1767/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-12.470.691 
SARAH LUIZA OLIVEIRA DE SOUSA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminada do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com o  parecer  que  a  considerou  inapta  no  exame 
complementar SANGUE, 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo IV, item 1;

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 da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  22 de outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1768/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-12.010.089 
THIAGO ALVES JACOB interpôs recurso administrativo  por 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo IX, item 21;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1769/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  11871727-1-RJ 
RAPHAEL DA COSTA TIRAPANI interpôs recurso administrativo por 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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 5;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1770/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e  para o 
Comando de Policiamento  Especializado  (CPE)  -  (CTSP/2010 -  RMBH),  publicado  no  “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-12.208.180 
RONDINELLI DE OLIVEIRA SILVA interpôs recurso administrativo por 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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 16;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1771 /10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-16.034.929 
BRAIAN RIBEIRO MARIANO E MG-10.958.325 CLÉRIO ESTEVES SOARES  interpuseram 
recursos administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando 
com os pareceres que os consideraram inaptos no exame complementar EEG, pleiteando, ao 
final, que sejam revistos os atos que o 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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer  dos recursos,  posto  que 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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1772/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-13.560.897 
ADRIANO  ROBERTO  DA  SILVA  VALADARES,  MG-10.702.337  JECKSON  GERALDO 
FERREIRA  E  MG-14.737.389  LAISA  SAFIRA  ACÁCIA  AURÉLIO  SOUZA  interpuseram 
recursos administrativos por 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 o 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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer  dos recursos,  posto  que 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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1773/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-16.605.427 JEAN 
AUGUSTO CARVALHO interpôs  recurso  administrativo  por  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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 5;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1774 /10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-14.829.576 
DANIEL  CORNÉLIO interpôs  recurso  administrativo  por  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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VIII, item 10;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1775 /10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CTSP/2010 – RMBH – 2363994-DF DYEGO 
TRAVASSOS DO CARMO interpôs recurso administrativo por 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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 5;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1776 /10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-6.651.637 
GUSTAVO  DE  ABREU  RAMEH  interpôs  recurso  administrativo  por  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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 5;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1777/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  2500671-DF 
LEONARDO DE OLIVEIRA ORTIZ interpôs recurso administrativo por 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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 2;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1778/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  M-12.869.950 
LEONARDO HENRIQUE BORGES DE AQUINO interpôs recurso administrativo por 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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 5;

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 outubro de 2010. 

 JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1779/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-16.055.958 
JORGE LEANDRO SILVA DURÃES interpôs recurso administrativo por 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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 5;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1780/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-15.287.430 
GEORGE  EMANUEL  DA  SILVA  DE  MOURA  interpôs  recurso  administrativo  por  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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo IV, item 3;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1781/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-16.601.449 
DJALMA DIAS COELHO JÚNIOR interpôs recurso administrativo por 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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação 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  4073,  de  26Abr10,  devendo,  portanto,  ser  reformada  a  decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1782/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-14.715.906 IGOR 
DE  PAULA  CAMPOS interpôs  recurso  administrativo  por  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 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 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo VII, item 16;

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 outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1783/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-12.010.946 
WELLINGTON CÉSAR FREITAS interpôs  recurso  administrativo  por  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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação 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  4073,  de  26Abr10,  devendo,  portanto,  ser  reformada  a  decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1784/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-11.614.089 
RENATO GOUVEIA DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame 
complementar  PARASITOLÓGICO,  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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação 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  4073,  de  26Abr10,  devendo,  portanto,  ser  reformada  a  decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1785/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-12.478.598 
RONALDO ALVES  MAGALHÃES interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminado  do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com  os  pareceres  que  o  consideraram  inapto  nos 
exames complementares URINA e PARASITOLÓGICO, pleiteando, ao final, que sejam revistos os 
atos que o tornaram inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  após  reavaliação  pela  comissão  de  recursos  devidamente 
nomeada  para  este  fim,  confirmou-se  que  o  candidato  apresenta  fatores  e  alterações 
incapacitantes para admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 4073, de 
26/04/2010,  anexo  “E”,  grupo  X,  item  20  e  não  apresenta  fator  incapacitante  no  exame 
complementar PARASITOLÓGICO;

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  deferir parcialmente os pedidos, considerando:

2.2.1 apto no exame complementar PARASITOLÓGICO;

2.2.2 inapto no exame complementar URINA.

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

  Belo Horizonte-MG,  22 de outubro de 2010. 

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1786/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/2010  –  RMBH  –  MG-12.115.589 
ARTUR MALVEIRA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame 
complementar, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise do pedido pela Comissão de Recursos verificou-se 
que a inaptidão do candidato no exame complementar RX DO TÓRAX foi um equívoco, visto que 
o  recorrente  não  apresentou  fatores  e  alterações  incapacitantes  para  admissão/inclusão  na 
PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 4073, de 26/04/2010;

1.3  conforme a Súmula 473, a Administração Pública pode rever 
seus atos,

2 RESOLVE:

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

2.2  retificar  o  resultado  referente  à  inaptidão  do  candidato  no 
exame complementar RX DO TÓRAX, passando a constá-lo como apto na 3ª fase do certame 
(Exames Complementares de Saúde); 

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

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1787 /10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-13.294.517 
BRUNO  JORGE  PINHEIRO,  MG-16.179.964  CARLOS  WOLFF  FILHO,  MG-15.008.178 
CRISTIANE ROSE TAVARES PEREIRA, MG-10.429.842 EVERSON HENRIQUE DE SOUZA 
MOREIRA, MG-16.244.746 HUGO LEONARDO DANTAS NASCIMENTO E MG-14.012.519 
JOÃO PAULO MARTINS GUIMARÃES  interpuseram recursos administrativos por 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 o 
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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer  dos recursos,  posto  que 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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1788/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – RMBH – 1287994121-BA 
ALBERTO  MACEDO  FERREIRA,  MG-13.991.811  CARLOS  HENRIQUE  DELGADO  DE 
ALMEIDA, MG-13.356.067 DIEGO AMARANTE RODRIGUES, MG-11.931.053 JÚLIO CÉAR 
MARIANO  E  MG-15.568.989  KARINE  MENDES  DE  OLIVEIRA  interpuseram  recursos 
administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com os 
pareceres que os consideraram inaptos no exame complementar PARASITOLÓGICO, pleiteando, 
ao final, que sejam revistos os atos que o 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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer  dos recursos,  posto  que 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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1789 /10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital  DRH/CRS nº 08, de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões 
de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, 
de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CTSP/2010  – RMBH – MG-12.819.381 
ADRIANA  LOPES  VIANA,  MG-11.698.574  ALEXANDER  SALLES  DE  AQUINO, 
MG-14.248.368  ALYSSON  DOUGLAS  DA  SILVA  MARTINS,  MG-10.672.678  BRENO 
JORGE  TRAJANO,  213399-2  CLAYTON  MARQUES  SILVA,  MG-13.297.819  DENILSON 
LUIS  PERINI,  MG-14.069.550  FELIPE  AUGUSTO  CAETANO,  MG-6.380.576  GILMAR 
JUNIOR  MOREIRA  VENÂNCIO,  MG-16.302.709  JEFFERSON  ALVES  MARTINS, 
MG-15.583.672   JULIANO  LAÉRCIO  PINTO  E  1776688-ES  LEONILSON  BARBOSA 
SANTOS interpuseram recursos administrativos por 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 o 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  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer  dos recursos,  posto  que 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 à Chefe do CRS a adoção de medidas,  visando a 
efetivação deste ato.

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

  Belo Horizonte-MG,   22  de outubro de 2010. 

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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