
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1056/11-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  alterada  pelas  Resoluções  nº  4.028  de  29/05/2009  e  nº  4.069  de 
12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 15/03/2010, que regula o concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o Curso Técnico em Segurança Pública do 
Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2.010, vagas destinadas para as categorias de Auxiliar de Comunicações, Músicos e 
Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, 
técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica) – 
(CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP QPE/2010 –  MG-16.428.949 
MARTA  EUGÊNIO  BONIFÁCIO  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  prova 
prática/teórica-prática, categoria/especialidade Músico/Clarinete, solicitando, ao final, 
sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 na prova de Solfejo Musical a candidata não executou 
corretamente  o  solfejo  proposto,  fato  observado  nas  imagens  de  vídeo  de  sua 
avaliação.  Durante  a  execução  do  solfejo  houve  diversos  tempos  e  compassos 
solfejados de forma incorreta, ou seja, as entoações das notas e divisões rítmicas não 
foram solfejadas de acordo com o que estava escrito na pauta musical. Desta forma, 
a candidata obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1° e 2° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas; 
3° e 4° tempos - certos;
obteve: 02 (dois) pontos.



4° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisão rítmica;
obteve: 03 (três) pontos.

5° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisão rítmica;
obteve: 03 (três) pontos.

7° compasso:
1° tempo – certo;
2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 01 (um) ponto.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.

9° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas;
obteve: 0 (zero) ponto.

A candidata obteve um total de  19 (dezenove) pontos.

1.2.2 quanto à prova de prática instrumental – Clarinete: a 
candidata alega que a escrita das notas musicais nas linhas suplementares inferiores 
e superiores lhe prejudicaram durante a execução da prova de prática instrumental, 
porque  as  notas  estavam escritas  muito  próximas.  A  candidata  solicita  que  seja 
revista a escrita das notas musicais em diversos tempos e compassos, pois cada nota 
deveria  ser  individualizada.  Observando  as  imagens  de  vídeo  da  prova  prática 
instrumental,  notamos  que  a  candidata  demonstrou  não  estar  preparada  para  o 
concurso,  não  conseguindo  executar  corretamente  divisões  rítmicas  básicas,  bem 
como realizar as entoações corretas das notas musicais. Durante a execução da prova 
prática,   a  candidata  não  observou  que  as  notas  suplementares  inferiores  ou 
superiores que, em tese, estariam dificultando sua leitura, foram colocadas em forma 
de escala musical, o que certamente facilitaria o entendimento e a execução por parte 
de qualquer candidato. Desta forma, a candidata obteve as seguintes pontuações:

1° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos - certos;
obteve: 04 (quatro) pontos.



2° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

3° compasso:
1°, 3° e 4° tempos  – certos;
2° tempo -  errou as entoações e divisão rítmica; 
obteve: 03 (três)  pontos.

4° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

5° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

6° compasso:
1°, 2° e 4° tempos -  certos;
3° tempo – errou as entoações e divisão rítmica;
obteve: 03 (três) pontos.

7° compasso:
1° e 2° tempos – errou as entoações e divisões rítmicas; 
3° e 4° tempos - certos;
obteve: 02 (dois) pontos.

8° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

9° compasso:
1° e 2° tempos – certos;
3° e 4° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

10° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

11° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisão rítmica;
obteve: 03 (três) pontos.

12° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;
4° tempo – errou as entoações e divisão rítmica;
obteve: 03 (três) pontos.

13° compasso:
1°, 2° e 3° tempos -  certos;



4° tempo – errou as entoações e divisão rítmica;
obteve: 03 (três) pontos.

14° compasso:
1°, 2°, 3° e 4° tempos  – errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 0 (zero) ponto.

15° compasso:
1° e 4° tempos – certos;
2° e 3° tempos - errou as entoações e divisões rítmicas; 
obteve: 02 (dois) pontos.

A candidata obteve um total de 27 (vinte e sete) pontos.

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido quanto a prova de Solfejo, mantendo 
a nota do recorrente inalterada;

2.3 deferir parcialmente o pedido quanto à prova de Prática 
Instrumental, alterando de 24 (vinte e quatro) para 27 (vinte e sete) pontos a nota 
do recorrente.

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

Belo Horizonte-MG,  23   de agosto de 2011.

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