
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 13/09-DRH/CRS
              
             O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  sua  atribuição  legal 
prevista no item 34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 
18.445, de 15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do 
EDITAL  DRH/CRS  n°  09  de  29  de  maio  de  2008,  observadas  as  disposições 
constitucionais referentes ao assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 
16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta 
nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam 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 2009 (QOS/2009) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao QOS/09 –  M-6.087.215 CARLOS 
EDUARDO DOS REIS VELOSO 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  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 janeiro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 12/09-DRH/CRS
              
             O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  sua  atribuição  legal 
prevista no item 34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 
18.445, de 15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do 
EDITAL  DRH/CRS  n°  09  de  29  de  maio  de  2008,  observadas  as  disposições 
constitucionais referentes ao assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 
16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta 
nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam 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 2009 (QOS/2009) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 a candidata ao QOS/09 – M-5.734.946 ROSILENE 
APARECIDA REIS RODRIGUES DOS SANTOS interpôs recurso administrativo em 
face de ter sido eliminada do processo seletivo, não se conformando com o parecer 
que a considerou inapta no exame complementar 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  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 janeiro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 11/09-DRH/CRS
            

                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/1977,  nos  termos  da  Resolução  n°  3.971,  de  14/05/2008,  do  EDITAL 
DRH/CRS n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais 
referentes ao assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas 
alterações,  Lei  14.445,  de  26  de  11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de 
19/11/2002 e Resolução nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam 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 2009 (QOS/2009) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  QOS/09  –  MG-6.951.405 
LEONARDO BRETZ PEREIRA interpôs recurso administrativo em face de ter sido 
eliminado  do  processo  seletivo,  não  se  conformando  com  o  parecer  que  o 
considerou inapto nos exames complementares SANGUE e URINA, 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  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 janeiro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  10/09-DRH/CRS
             
  O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/1977,  nos  termos  da  Resolução  n°  3.971,  de  14/05/2008,  do  EDITAL 
DRH/CRS n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais 
referentes ao assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas 
alterações,  Lei  14.445,  de  26  de  11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de 
19/11/2002 e Resolução nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam 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 2009 (QOS/2009) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  QOS/09  –  MG-6.052.730  DAVI 
COUTINHO FONSECA FERNANDES GOMES  interpôs recurso administrativo em 
face de ter sido eliminado do processo seletivo, não se conformando com o parecer 
que  o  considerou  inapto  nos  exames  complementares  SANGUE  e  URINA, 
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  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 janeiro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  09/09-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/1977,  nos  termos  da  Resolução  n°  3.971,  de  14/05/2008,  do  EDITAL 
DRH/CRS n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais 
referentes ao assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas 
alterações,  Lei  14.445,  de  26  de  11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de 
19/11/2002 e Resolução nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam 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 2009 (QOS/2009) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
 
                              1.1 o candidato ao QOS/09 –  M-8.577.359 BRUNO 
GUSTAVO MUZZI CARVALHO E CARNEIRO 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 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  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 janeiro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
          RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 08 /09-DRH/CRS
              
               O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  sua  atribuição  legal 
prevista no item 34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 
18.445, de 15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do 
EDITAL  DRH/CRS  n°  09  de  29  de  maio  de  2008,  observadas  as  disposições 
constitucionais referentes ao assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 
16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta 
nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam 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 2009 (QOS/2009) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 a candidata ao QOS/09 – MG-11.585.538 HELEN 
SOUTO SIQUEIRA interpôs recurso administrativo em face de 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 deixou de apresentar um dos 
exames complementares (Gama GT) previstos no edital do certame;

1.3  de  acordo  com os  itens  6.27  e  6.28,  in  verbis: 
“6.27  Para  os  exames  complementares  não  será  admitida  a  ausência  ou  
substituição por outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames listados no 
item  6.25  deste  edital,  cabendo  ao  candidato  exigir  do  hospital,  clínica  ou 
laboratório onde optar realizar os exames a entrega da bateria completa.” e “6.28 
A ausência ou substituição por outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames 
previstos neste edital, implicará na eliminação do candidato.”;

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 janeiro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 08 /09-DRH/CRS
              
               O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  sua  atribuição  legal 
prevista no item 34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 
18.445, de 15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do 
EDITAL  DRH/CRS  n°  09  de  29  de  maio  de  2008,  observadas  as  disposições 
constitucionais referentes ao assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 
16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta 
nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam 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 2009 (QOS/2009) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 a candidata ao QOS/09 – MG-11.585.538 HELEN 
SOUTO SIQUEIRA interpôs recurso administrativo em face de 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 deixou de apresentar um dos 
exames complementares (Gama GT) previstos no edital do certame;

1.3  de  acordo  com os  itens  6.27  e  6.28,  in  verbis: 
“6.27  Para  os  exames  complementares  não  será  admitida  a  ausência  ou  
substituição por outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames listados no 
item  6.25  deste  edital,  cabendo  ao  candidato  exigir  do  hospital,  clínica  ou 
laboratório onde optar realizar os exames a entrega da bateria completa.” e “6.28 
A ausência ou substituição por outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames 
previstos neste edital, implicará na eliminação do candidato.”;

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 janeiro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
 RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 07/09-DRH/CRS

       O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/1977,  nos  termos  da  Resolução  n°  3.971,  de  14/05/2008,  do  EDITAL 
DRH/CRS n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais 
referentes ao assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas 
alterações,  Lei  14.445,  de  26  de  11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de 
19/11/2002 e Resolução nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam 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 2009 (QOS/2009) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
 
                                     1.1 o candidato ao QOS/09 – M-5.343.344 EVERALDO 
DE  OLIVEIRA  VELOSO  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 III, item 12, 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 janeiro de 2009.

    
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
 RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  06/09-DRH/CRS
              
             O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  sua  atribuição  legal 
prevista no item 34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 
18.445, de 15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do 
EDITAL  DRH/CRS  n°  09  de  29  de  maio  de  2008,  observadas  as  disposições 
constitucionais referentes ao assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 
16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta 
nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam 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 2009 (QOS/2009) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  QOS/09  –  MG-10.152.997 
GUSTAVO MARTINS DE CARVALHO 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  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 janeiro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
RESP. P/ DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 13/09-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 12/09-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 11/09-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  10/09-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  09/09-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 08 /09-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 08 /09-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 07/09-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  06/09-DRH/CRS


