
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 48/18-DRH/CRS

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 02/2018, de 06 de fevereiro
de 2018, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1º Tenentes do
QOPM, QOC, QOE e QOS e para os 1º e 3º Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano
de 2018 (EAP/2018), e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato ao EAP/2018, n. 111.178-0, 3º SGT PM
LEICIMAR MARCO DE ALMEIDA, lotado no 6º BPM, apresentou recurso administrativo
alegando que: “a nota da sua prova de conhecimentos não está em conformidade com o
rascunho de seu gabarito; que conferiu o rascunho anotado com o gabarito oficial e,
observou que obteve um acerto de 36 (trinta e seis) questões, perfazendo um total de
90,00 (noventa) pontos, erros relacionados às questões 04, 11, 25 e 26; que quando da
publicação do Resultado Final na página do CRS, verificou que havia obtido a pontuação
de 87,50 (oitenta e sete e meio) pontos, divergindo assim de sua correção”;

1.2 o candidato solicita conferência de seu gabarito, com
recurso sob o protocolo documental n. 2024 de 21/08/18;

1.3 após a conferência do gabarito da prova de
conhecimentos do recursante, foi verificado que não há incorreção na publicação do
resultado da prova. A folha de respostas do militar apresenta erros em 05 (cinco)
questões, 04, 11, 17, 25 e 26, perfazendo um total de 35 (trinta e cinco) acertos,
correspondente à nota final 87,50 (oitenta e sete e meio) pontos, conforme publicação
do resultado.

2 RESOLVE

2.1 conhecer e indeferir o pedido, por ter constatado que o
resultado da prova de conhecimentos está correto, com a nota permanecendo
INALTERADA.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2018.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO.
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