
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1813/10-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 29/05/2009, 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-9.182.790 
BÓRIS EUGÊNIO NASCIMENTO DE PAULA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com sua pontuação no Teste Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando sua revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 01 (uma) repetição de forma correta, conforme 
previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do 
Teste de Capacitação Física,

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, 
modificando para 01 (uma) o número de repetições válidas atribuídas ao candidato no 
Teste Dinâmico de Barra do TCF alterando sua nota para 12 (doze) pontos;

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 novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1814/10-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 29/05/2009, 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-12.095.390 
EDUARDO MEDICI BERTANTE interpôs recurso administrativo  por  não concordar 
com suas notas no Teste Dinâmico de Barra, Prova de Flexão Abdominal e Prova de 
Corrida de 2.400m do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato realizou somente 19 (dezenove) repetições de 
forma correta na Prova de Flexão Abdominal, conforme previsto na Resolução nº 3322 
de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto à Prova de Corrida de 2.400m, após análise pela 
Comissão de Recursos, esta constatou que o candidato realizou a prova dentro do 
tempo máximo previsto para a realização da prova, ou seja, 13'00'' (treze minutos);

1.4  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos,  constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição  de forma 
correta  no  Teste  Dinâmico  de  Barra,  conforme previsto  na  Resolução  nº  3322 de 
24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido quanto à Prova de Corrida de 2.400m, 
alterando de 13'01''  (treze minutos e um segundo) para 13'00''  (treze minutos) o 
tempo do  candidato, e de 00 (zero) para 12 (doze) sua pontuação nessa prova; 

2.3 indeferir o pedido quanto ao Teste Dinâmico de Barra, 
mantendo sua pontuação inalterada;

2.4 indeferir o pedido quanto à Prova de Flexão Abdominal, 
mantendo sua pontuação inalterada;



2.5  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 novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1815/10-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 29/05/2009, 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-13.379.922 
LEANDRO MARQUES DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com a forma como foi submetido ao Teste Dinâmico de Barra no Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição do exercício 
de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  às  alegações  de  que  o  TCF  foi  aplicado  em 
desacordo  com a  Resolução  nº  3.322/96,  o  1º  artigo  da  Resolução  nº  3.920  de 
12/03/2007 alterou a redação do artigo 9º da Resolução nº 3.322, de 24/09/96,  in 
verbis: 

Art.  1º  Alterar  a  redação  do  art.  9º,  da  Resolução 
3.322, de 24Set96, que passará a ter o seguinte texto:

“Art.  9º - Para seleção a cursos da Policia Militar,  as 
provas do TCF são as  constantes dos Anexos “C” e “D” 
e poderão ser realizadas em apenas 01 (um) dia, de 
forma centralizada  em uma mesma Unidade,  sempre 
que possível.”

O 1º artigo da Resolução nº 3.631 de 13/11/2001, revogou a letra d, do item 2.4 do 
anexo “C” da Resolução n° 3.322, de 24/09/96, in verbis:

A r t . 1º - Revogar a letra d), do item 2.4, do anexo 
“C”,  da Resolução nº  3.322,  de 24Set96,  no que se 
refere  à temperatura para aplicação  do Teste  Físico, 
permanecendo inalteradas as demais disposições.



1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1816/10-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 29/05/2009, 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-13.731.729 
JADSON GONÇALVES REIS interpôs recurso administrativo por não concordar com a 
forma como foi submetido ao Teste Dinâmico de Barra no Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição do exercício 
de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  às  alegações  de  que  o  TCF  foi  aplicado  em 
desacordo  com a  Resolução  nº  3.322/96,  o  1º  artigo  da  Resolução  nº  3.920  de 
12/03/2007 alterou a redação do artigo 9º da Resolução nº 3.322, de 24/09/96,  in 
verbis: 

Art.  1º  Alterar  a  redação  do  art.  9º,  da  Resolução 
3.322, de 24Set96, que passará a ter o seguinte texto:

“Art.  9º - Para seleção a cursos da Policia Militar,  as 
provas do TCF são as  constantes dos Anexos “C” e “D” 
e poderão ser realizadas em apenas 01 (um) dia, de 
forma centralizada  em uma mesma Unidade,  sempre 
que possível.”

O 1º artigo da Resolução nº 3.631 de 13/11/2001, revogou a letra d, do item 2.4 do 
anexo “C” da Resolução n° 3.322, de 24/09/96, in verbis:

A r t . 1º - Revogar a letra d), do item 2.4, do anexo 
“C”,  da Resolução nº  3.322,  de 24Set96,  no que se 
refere  à temperatura para aplicação  do Teste  Físico, 
permanecendo inalteradas as demais disposições.



1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1817/10-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 29/05/2009, 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-18.695.007 
KLERISTONE ROCHA DE ASSIS interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua pontuação no Teste Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição do exercício 
de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

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.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1818/10-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 29/05/2009, 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-15.808.817 
HUDSON CARLOS GONÇALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua pontuação no Teste  Dinâmico  de Barra  do Teste  de Capacitação  Física  (TCF), 
solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato realizou 05 (cinco) repetições do exercício de 
forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que 
regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1819/10-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 29/05/2009, 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-13.248.531 
WLADINEY CERBINO FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
a forma que foi submetido ao Teste Dinâmico de Barra no Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  não  realizou  nenhuma  repetição  do  exercício  de  forma 
correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 não houve, no momento da aplicação do teste, nenhuma 
manifestação  por  parte  do  candidato  em mudar  de  barra  por  causa  da  altura  dessa. 
Quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o teste, o candidato deve observar o 
previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula o certame, in verbis:

9.1  Não  haverá  segunda  chamada  de  provas, 
teste ou exames, nem sua aplicação fora do local 
ou horário estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento  do  candidato,  ainda  que  em 
decorrência  de  sua situação  física  ou de saúde, 
mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de  comparecer,  executar  ou  completar  qualquer 
prova, teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.



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

            Belo Horizonte-MG,  22  de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1820/10-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 29/05/2009, 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-13.884.200 
BRUNO DA CUNHA SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua pontuação no Teste  Dinâmico  de Barra  do Teste  de Capacitação  Física  (TCF), 
solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição do exercício 
de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1821/10-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 29/05/2009, 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-12.293.318 
FERNANDO  REZIELLY  BANDEIRA  SILVA interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua pontuação no Teste Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição do exercício 
de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1822/10-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 29/05/2009, 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-15.386.350 
BERNARDO  JOSÉ  BARBOSA  COELHO interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua pontuação na Prova de Corrida de 2.400m do Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando nova oportunidade para realizar a prova;

1.2 conforme previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que 
regula o certame, in verbis: 

9.1 Não haverá segunda chamada de provas,  teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases do 
concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada  pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato,  ainda  que  em  decorrência  de  sua  situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária,  
que  o  impeça  de  comparecer,  executar  ou  completar 
qualquer prova, teste ou exame.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22  de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1823/10-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 29/05/2009, 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-14.969.725 
DAYANA RODRIGUES AMORIM interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar 
com sua pontuação na Prova de Flexão de Braços  no Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que a candidata realizou 05 (cinco) repetições do exercício de 
forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que 
regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1824/10-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 29/05/2009, 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-13.998.279 
ABAILARD JOSÉ DE SOUSA NETO interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua pontuação na Prova de Corrida de 2.400m do Teste de Capacitação Física 
(TCF), alegando que o teste foi aplicado em desacordo com a Resolução nº 3.322/96, 
que regula o TCF, solicitando revisão e nova aplicação do teste;

1.2  após verificação das  atas  pela  Comissão de  Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou a prova em 0'13'18'' (treze minutos e dezoito 
segundos)  não atingindo a  pontuação  mínima de  12 (doze)  pontos  para  a  prova, 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3.322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  às  alegações  de  que  o  TCF  foi  aplicado  em 
desacordo  com a  Resolução  nº  3.322/96,  o  1º  artigo  da  Resolução  nº  3.920  de 
12/03/2007 alterou a redação do artigo 9º da Resolução nº 3.322, de 24/09/96,  in 
verbis: 

Art.  1º  Alterar  a  redação  do  art.  9º,  da  Resolução 
3.322, de 24Set96, que passará a ter o seguinte texto:

“Art.  9º - Para seleção a cursos da Policia Militar,  as 
provas do TCF são as  constantes dos Anexos “C” e “D” 
e poderão ser realizadas em apenas 01 (um) dia, de 
forma centralizada  em uma mesma Unidade,  sempre 
que possível.”

O 1º artigo da Resolução nº 3.631 de 13/11/2001, revogou a letra d, do item 2.4 do 
anexo “C” da Resolução n° 3.322, de 24/09/96, in verbis:

A r t . 1º - Revogar a letra d), do item 2.4, do anexo 
“C”,  da Resolução nº  3.322,  de 24Set96,  no que se 
refere  à temperatura para aplicação  do Teste  Físico, 
permanecendo inalteradas as demais disposições.



1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto  no item 9.1 aplica-se em todas as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento  do  candidato,  ainda  que  em 
decorrência  de  sua  situação  física  ou  de  saúde, 
mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de  comparecer,  executar  ou  completar  qualquer 
prova, teste ou exame.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1825/10-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 29/05/2009, 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-16.792.242 
JEDERSON ARAÚJO MENDES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua pontuação no Teste  Dinâmico  de Barra  do Teste  de Capacitação  Física  (TCF), 
alegando que o teste foi aplicado em desacordo com a Resolução nº 3.322/96, que 
regula o TCF, solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição do exercício 
de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3.322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  às  alegações  de  que  o  TCF  foi  aplicado  em 
desacordo  com a  Resolução  nº  3.322/96,  o  1º  artigo  da  Resolução  nº  3.920  de 
12/03/2007 alterou a redação do artigo 9º da Resolução nº 3.322, de 24/09/96, in 
verbis: 

Art.  1º  Alterar  a  redação  do  art.  9º,  da  Resolução 
3.322, de 24Set96, que passará a ter o seguinte texto:

“Art.  9º - Para seleção a cursos da Policia Militar,  as 
provas do TCF são as  constantes dos Anexos “C” e “D” 
e poderão ser realizadas em apenas 01 (um) dia, de 
forma centralizada  em uma mesma Unidade,  sempre 
que possível.”

O 1º artigo da Resolução nº 3.631 de 13/11/2001, revogou a letra d, do item 2.4 do 
anexo “C” da Resolução n° 3.322, de 24/09/96, in verbis:

A r t . 1º - Revogar a letra d), do item 2.4, do anexo 
“C”,  da Resolução nº  3.322,  de 24Set96,  no que se 
refere  à temperatura para aplicação  do Teste  Físico, 
permanecendo inalteradas as demais disposições.



1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento  do  candidato,  ainda  que  em 
decorrência  de  sua  situação  física  ou  de  saúde, 
mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de  comparecer,  executar  ou  completar  qualquer 
prova, teste ou exame.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1826/10-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 
29/05/2009, 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  –  RJ  12613240-6 
ATSON  DE  LAIA  SOARES interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua 
eliminação  no  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  alegando  que  realizou  apenas  o  Teste 
Dinâmico de Barra e não realizou os demais testes por não estar bem de saúde, solicitando 
revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição correta no Teste Dinâmico de 
Barra conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação 
do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar os testes, 
o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula o certame, in 
verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora  do  local  ou  horário  
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases  
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária,  
que o impeça de comparecer, executar ou completar 
qualquer prova, teste ou exame.

 
2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a eliminação do candidato.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1827/10-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 29/05/2009, 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-17.059.787 
BÁRBARA TEIXEIRA BARBOSA interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar 
com sua pontuação na prova de Flexão de Braços do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando sua revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  a  candidata  realizou  09  (nove)  repetições  de  forma  correta, 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  pelas  razões  acima 
explicitadas, modificando para 09 (nove) o número de repetições válidas atribuídas à 
candidata na prova de Flexão de Braços do TCF alterando sua nota para 19 (dezenove) 
pontos;

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 novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1828/10-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 29/05/2009, 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-11.406.992 
BRUNO CALINCANE FERNANDES interpôs recurso administrativo alegando ter sido 
prejudicado na execução do Teste Dinâmico de Barra, em virtude da altura da barra 
ser incompatível com a sua altura, solicitando nova aplicação do teste;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  a  barra  disponibilizada  para  o  candidato  não  permitiu  que  ele 
realizasse o exercício corretamente em virtude de sua altura, conforme previsto na 
Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a  aplicação  do  Teste  de 
Capacitação Física,

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, 
marcando a aplicação de novo Teste Dinâmico de Barra para o candidato, que será 
realizado no dia 24 de novembro de 2010 às 08:30h no Centro de Recrutamento e 
Seleção da PMMG, situado à Rua dos Pampas, 701 – Bairro Prado;

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 novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1829/10-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 29/05/2009, 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-11.027.819 
LUIZ FERNANDO ALVES FONSECA VIANA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com suas notas no Teste Dinâmico de Barra e na Prova de Flexão Abdominal 
do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 04 (quatro) repetições corretas do exercício 
Teste Dinâmico de Barra e 27 (vinte e sete) repetições corretas na Prova de Flexão 
Abdominal  conforme previsto  na Resolução nº  3322 de 24/09/96,  anexo “C”,  que 
regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  as  notas  do  recorrente 
inalteradas.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1830/10-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 29/05/2009, 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-14.505.209 
JOSÉ HUMBERTO ROSSI interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
pontuação  no  Teste  Dinâmico  de  Barra  e  na  Prova  de  Agilidade,  do  Teste  de 
Capacitação Física (TCF),  solicitando, ao final, revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato realizou 10 (dez) repetições de forma correta 
no Teste Dinâmico de Barra, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, 
anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto à  Prova de Agilidade, após análise da filmagem 
feita pela Comissão de Recursos, constatou-se que o candidato não realizou a primeira 
tentativa de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, 
anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  os  pedidos  parcialmente  pelas  razões  acima 
explicitadas, modificando para 10 (dez) o número de repetições válidas atribuídas ao 
candidato  no Teste Dinâmico de Barra do TCF,  alterando sua nota para 20 (vinte) 
pontos e manter inalterada sua nota na Prova Agilidade;

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 novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1831/10-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 29/05/2009, 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  –  1.903.719-ES 
ERICSON PAULO DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua pontuação no Teste  Dinâmico  de Barra  do Teste  de Capacitação  Física  (TCF), 
solicitando sua revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  realizou  04  (quatro)  repetições  de  forma  correta, 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  pelas  razões  acima 
explicitadas, modificando para 04 (quatro) o número de repetições válidas atribuídas 
ao  candidato  no  Teste  Dinâmico  de  Barra  do  TCF,  alterando  sua  nota  para  14 
(quatorze) pontos;

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 novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1832/10-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 29/05/2009, 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-16.194.401 
STERFFERSON  VIEIRA  DE  ALMEIDA interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota no Teste Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  não  realizou  nenhuma  repetição  correta  no  Teste 
Dinâmico de Barra conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1833/10-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 29/05/2009, 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-15.727.537 
ALLAN ROBERT LISBOA interpôs recurso administrativo  por não concordar com suas 
notas  na  Prova  de  Flexão  Abdominal  e  no  Teste  Dinâmico  de  Barra  do  Teste  de 
Capacitação Física (TCF), solicitando sua revisão;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  realizou  03 (três)  repetições  de  forma correta  no Teste 
Dinâmico de Barra, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que 
regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  à   Prova  de  Flexão  Abdominal,  após  análise  da 
filmagem feita pela Comissão de Recursos, constatou-se que o candidato realizou somente 
27 (vinte e sete) repetições de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 
24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  os  pedidos  parcialmente  pelas  razões  acima 
explicitadas,  modificando  para  03 (três)  o  número  de  repetições  válidas  atribuídas  ao 
candidato no Teste Dinâmico de Barra, alterando sua nota para 13 (treze) pontos e manter 
inalterada sua nota na Prova de Flexão Abdominal;

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 novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1834/10-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 29/05/2009, 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-17.263.077 
BRUNO FERREIRA DE AZEVEDO interpôs recurso administrativo por não concordar 
com suas notas na Prova de Flexão Abdominal e no Teste Dinâmico de Barra do Teste 
de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 01 (uma) repetição correta do exercício Teste 
Dinâmico  de  Barra  e  26  (vinte  e  seis)  repetições  corretas  na  Prova  de  Flexão 
Abdominal  conforme previsto  na Resolução nº  3322 de 24/09/96,  anexo “C”,  que 
regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  as  notas  do  recorrente 
inalteradas.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1835/10-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 
29/05/2009, 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-14.506.750 
RAMON DA SILVA VERTEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com suas 
notas no Teste Dinâmico de Barra e na Prova de Agilidade do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando sua revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem feita  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou somente 05 (cinco) repetições de forma correta no Teste 
Dinâmico de Barra, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que 
regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  à  Prova  de  Agilidade,  após  análise  da  filmagem  e 
cronometragem do tempo pela Comissão de Recursos, constatou-se que o candidato realizou a 
1ª tentativa de maneira correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo 
“C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física, sendo que o tempo apurado foi de 
09''70 (nove segundos e setenta centésimos), equivalente a 18 (dezoito) pontos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido quanto à Prova de Agilidade, alterando de 00 
(zero) para 09''70 (nove segundos e setenta centésimos) o tempo da 1º tentativa realizada 
pelo candidato, e de 00 (zero) para 18 (dezoito) sua pontuação nessa prova; 

2.3  indeferir  o  pedido  quanto  ao  Teste  Dinâmico  de  Barra, 
mantendo sua pontuação inalterada;

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 novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1836/10-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 
29/05/2009, 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 – 207.019.498 FILIPE 
BERNARDES DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota na 
Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 25 (vinte e cinco) repetições corretas na Prova de Flexão 
Abdominal  conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar  o teste, o 
candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula o certame, in 
verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora  do  local  ou  horário  
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases  
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária,  
que o impeça de comparecer, executar ou completar 
qualquer prova, teste ou exame.

 
2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,   22  de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1837/10-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 29/05/2009, 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-11.354.408 
PAULO  JÚNIO  GONÇALVES  DE  SOUZA interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 26 (vinte e seis) repetições corretas na Prova de 
Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  notas  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1838/10-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 29/05/2009, 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-11.051.990 
HELDER MARCOS LOPES interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com 
suas notas na Prova de Flexão Abdominal e no Teste Dinâmico de Barra do Teste de 
Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 05 (cinco) repetições corretas do exercício Teste 
Dinâmico  de  Barra  e  29  (vinte  e  nove)  repetições  corretas  na  Prova  de  Flexão 
Abdominal  conforme previsto  na Resolução nº  3322 de 24/09/96,  anexo “C”,  que 
regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  as  notas  do  recorrente 
inalteradas.

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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1839/10-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 29/05/2009, 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-10.863.028, 
VALENIO  ISAÍAS  BARBOSA  DA  SILVA, interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua eliminação na Prova de Corrida de 2.400m do Teste de Capacitação 
Física (TCF), alegando que encontra-se apto para realizar a prova, solicitando novo teste;

1.2 o candidato não cumpriu o previsto no subitem 8.1 do edital 
que  regula  o  certame,  in  verbis:  8.1  Caberá  recurso,  devidamente  fundamentado,  no 
prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato a que se referir,  
exceção ao previsto nos itens 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2.3 e 8.7.3 deste edital.

 
1.3 a divulgação do resultado do Teste de Capacitação Física 

ocorreu em 10/11/2010 no site do CRS, contudo o candidato protocolou seu recurso no 
Centro de Recrutamento e Seleção em data de 18/11/2010, tornando-o intempestivo, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

            Belo Horizonte-MG, 22  de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1840  /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 
29/05/2009, 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-13.085.112, 
DIEGO  MADEIRA  BARBOSA, interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  a 
eliminação na Prova de Agilidade do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão do 
exercício;

1.2  após  análise  da  filmagem feita  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se que o candidato  não realizou a prova de forma correta conforme previsto  na 
Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação 
Física, queimando as duas tentativas;

1.3 não havia na área de aplicação da prova, no momento em que 
foi aplicada ao candidato, nenhum obstáculo que pudesse prejudicá-lo. Quanto ao pedido de 
nova oportunidade para realizar  o teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 
e 9.2 do edital que regula o certame, in verbis:

9.1  Não  haverá  segunda  chamada  de  provas,  teste  ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases do 
concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada  pela  
administração do concurso, de impedimento do candidato, 
ainda  que  em decorrência  de  sua  situação  física  ou  de 
saúde, mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de  comparecer,  executar  ou  completar  qualquer  prova, 
teste ou exame.

 
2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG, 22  de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1841/10-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 29/05/2009, 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-11.897.976, 
LUCAS DIAS BERNARDO, interpôs recurso administrativo por não concordar com a 
nota lançada referente à Prova de Agilidade do Teste de Capacitação Física  (TCF), 
solicitando revisão;

1.2  após  análise  das  atas  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se  que  a  nota  do  candidato  foi  lançada  incorretamente,  sendo  que  a 
pontuação correta é de 20 (vinte) pontos,

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, 
retificando a pontuação do candidato de 19 (dezenove) para 20 (vinte) pontos;

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 novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1842/10-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 
29/05/2009, 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-13.621.099, 
ANDERSON DOMINGOS TEIXEIRA  DE MOURA, interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 27 (vinte e sete) repetições corretas na Prova de Flexão 
Abdominal  conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 não foi verificado nenhuma interferência negativa por parte do 
candidato que auxiliou o recorrente na execução do exercício;

1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar  o teste, o 
candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula o certame, in 
verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora  do  local  ou  horário  
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases  
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária,  
que o impeça de comparecer, executar ou completar 
qualquer prova, teste ou exame.

 
2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,   22  de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1843/10-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 29/05/2009, 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-12.193.050, 
WASHINGTON GOMES FARIAS, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 23 (vinte e três) repetições corretas na Prova de 
Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,   22  de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1844/10-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 29/05/2009, 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-13.016.883, 
ROSIMAR SANTOS FERNANDES, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
a forma pela qual foi submetida à Prova de Corrida de 2.400m do Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata não realizou a prova dentro do tempo, conforme previsto na 
Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a  aplicação  do  Teste  de 
Capacitação Física;

1.3  quanto  ao  pedido  de  nova  oportunidade  para  realizar  o 
teste, a candidata deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula o 
certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  22  de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1845/10-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 29/05/2009, 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-14.534761, 
CESAR AUGUSTO PEREIRA, interpôs recurso administrativo por não concordar com a 
forma  que  foi  submetido  à  Prova  de  Agilidade  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF), 
solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato “queimou” as duas tentativas da prova, não realizando o 
teste  conforme previsto  na  Resolução nº  3322 de 24/09/96,  anexo “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  ao  pedido  de  nova  oportunidade  para  realizar  o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula o 
certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.



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

Belo Horizonte-MG,  22   de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1846 /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 29/05/2009, 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-10.459.133, 
MARIA  ELIZETE  MAGALHÃES, interpôs  recurso  administrativo  alegando  que  foi 
submetida ao Teste de Capacitação Física (TCF) com fortes dores abdominais, solicitando 
nova oportunidade para realizar o teste;

1.2 a candidata deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 
do edital que regula o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

 

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.

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

Belo Horizonte-MG, 22   de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1847 /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 29/05/2009, 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-15.405.919, 
RAPHAEL VILLELA DE OLIVEIRA, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com a forma que foi submetido à Prova de Agilidade, do Teste de Capacitação Física 
(TCF), solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato queimou as duas tentativas, não realizando a 
prova, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  às  alegações  de  que  o  TCF  foi  aplicado  em 
desacordo  com a  Resolução  nº  3.322/96,  o  1º  artigo  da  Resolução  nº  3.920  de 
12/03/2007 alterou a redação do artigo 9º da Resolução nº 3.322, de 24/09/96,  in 
verbis: 

Art.  1º  Alterar  a  redação  do  art.  9º,  da  Resolução 
3.322, de 24Set96, que passará a ter o seguinte texto:

“Art.  9º - Para seleção a cursos da Policia Militar,  as 
provas do TCF são as  constantes dos Anexos “C” e “D” 
e poderão ser realizadas em apenas 01 (um) dia, de 
forma centralizada  em uma mesma Unidade,  sempre 
que possível.”

O 1º artigo da Resolução nº 3.631, de 13/11/2001, revogou a letra d, do item 2.4 do 
anexo “C” da Resolução n° 3.322, de 24/09/96, in verbis:

A r t . 1º - Revogar a letra d), do item 2.4, do anexo 
“C”,  da Resolução nº  3.322,  de 24Set96,  no que se 
refere  à temperatura para aplicação  do Teste  Físico, 
permanecendo inalteradas as demais disposições.



1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1848/10-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 29/05/2009, 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-13.431.333, 
LEONARDO HENRIQUE ZACARIAS, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com a forma pela qual foi submetido à Prova de Agilidade, do Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato “queimou” as duas tentativas, não realizando 
a prova, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  às  alegações  de  que  o  TCF  foi  aplicado  em 
desacordo  com a  Resolução  nº  3.322/96,  o  1º  artigo  da  Resolução  nº  3.920  de 
12/03/2007 alterou a redação do artigo 9º da Resolução nº 3.322, de 24/09/96,  in 
verbis: 

Art.  1º  Alterar  a  redação  do  art.  9º,  da  Resolução 
3.322, de 24Set96, que passará a ter o seguinte texto:

“Art.  9º - Para seleção a cursos da Policia Militar,  as 
provas do TCF são as  constantes dos Anexos “C” e “D” 
e poderão ser realizadas em apenas 01 (um) dia, de 
forma centralizada  em uma mesma Unidade,  sempre 
que possível.”

O 1º artigo da Resolução nº 3.631, de 13/11/2001, revogou a letra d, do item 2.4 do 
anexo “C” da Resolução n° 3.322, de 24/09/96, in verbis:

A r t . 1º - Revogar a letra d), do item 2.4, do anexo 
“C”,  da Resolução nº  3.322,  de 24Set96,  no que se 
refere  à temperatura para aplicação  do Teste  Físico, 
permanecendo inalteradas as demais disposições.



1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1849/10-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 29/05/2009, 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-13.665.939, 
RONAN BUENO DOS SANTOS, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua pontuação na Prova de Agilidade do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando 
revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o resultado publicado está correto, conforme previsto na 
Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a  aplicação  do  Teste  de 
Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22  de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1850/10-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 29/05/2009, 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-12.542.077, 
MICHAEL THOMAS DE SOUZA, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua pontuação na Prova de Corrida de 2.400m, do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato não realizou a prova dentro do limite definido 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,   22  de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1851/10-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 29/05/2009, 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-12.709.581, 
MADSON  CARLOS  TEIXEIRA  MACHADO, interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  sua  pontuação  na  Prova  de  Corrida  de  2.400m,  do  Teste  de 
Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato não realizou a prova dentro do limite definido 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22  de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1852/10-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 
29/05/2009, 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-11.616.973  , 
ELDER DE JESUS MARTINS,  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua 
pontuação na Prova de Corrida de 2.400m do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando 
revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem feita  pela  Comissão  de  Recursos, 
constatou-se que o candidato não realizou a prova dentro do limite definido conforme previsto 
na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação 
Física, 

1.3 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o teste, o 
candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula o certame, in 
verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora  do  local  ou  horário  
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases  
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária,  
que o impeça de comparecer, executar ou completar 
qualquer prova, teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1853 /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 29/05/2009, 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-13.139.992, 
CINTIA MESQUITA FERREIRA, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com suas notas na Prova de Flexão Abdominal e na Prova da Corrida de 2.400m do 
Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que a candidata realizou 23 (vinte e três) repetições na Prova 
de Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física,

1.3 quanto a Prova da Corrida de 2.400m, a candidata não 
executou o teste conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física e o argumento de dar uma volta 
a mais também não procede; os candidatos que passaram mal foram socorridos por 
equipe médica que se encontrava no local,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir  os pedidos, mantendo as notas da recorrente 
inalteradas.

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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1854 /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 29/05/2009, 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-8.108.632, 
AMANDA GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA, interpôs recurso administrativo por não 
concordar com a forma com que foi submetida à Prova de Corrida de 2.400m, do Teste 
de Capacitação Física (TCF), solicitando nova oportunidade para realizar a prova;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que a candidata não realizou a prova conforme previsto na 
Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a  aplicação  do  Teste  de 
Capacitação Física,

1.3 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que 
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.



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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1855/10-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 
29/05/2009, 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-10.989.108, 
CAROLINE  DE  CÁSSIA  SILVA  DE  OLIVEIRA, interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota na Prova de Corrida de 2.400m do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando revisão;

1.2 após análise feita pela Comissão de Recursos, constatou-se que 
a candidata não realizou a prova de Corrida de 2.400m conforme previsto na Resolução nº 
3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física, ou seja, 
não completou as 6 voltas necessárias para a conclusão do percurso de 2.400m;

1.3 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar a prova, a 
candidata deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula o certame, in 
verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora  do  local  ou  horário  
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases  
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária,  
que o impeça de comparecer, executar ou completar 
qualquer prova, teste ou exame.

 
2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a eliminação da recorrente.

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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1856 /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 
29/05/2009, 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-9.320.275, ERICA 
DE ALMEIDA FRANCO, interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota na 
Prova de Corrida de 2.400m do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise pela Comissão de Recursos, constatou-se que a 
candidata não realizou a prova dentro do tempo máximo previsto que é de 15'00''  (quinze 
minutos),  conforme previsto  na Resolução  nº  3322 de 24/09/96,  anexo “C”,  que regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar a prova, a 
candidata deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula o certame, in 
verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora  do  local  ou  horário  
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases  
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária,  
que o impeça de comparecer, executar ou completar 
qualquer prova, teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1857/10-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 29/05/2009, 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-13.467.104, 
BRUNO FLÁVIO  SILVA  SOUZA, interpôs  recurso  administrativo  solicitando  nova 
oportunidade  para  realização  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  alegando  que 
compareceu na  data  prevista  para  a  realização  dos  testes,  contudo encontrava-se 
recuperando de uma cirurgia, não podendo realizar os exercícios;

1.2 conforme previsão editalícia  dos subitens 9.1 e 9.2, in 
verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem sua aplicação  fora  do  local  ou  horário  
estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as fases  
do concurso e a qualquer situação, não provocada pela 
administração  do  concurso,  de  impedimento  do 
candidato, ainda que em decorrência de sua situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária,  
que o impeça de comparecer, executar ou completar 
qualquer prova, teste ou exame.

 
2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a eliminação do recorrente.

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

            Belo Horizonte-MG,  22  de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1858/10-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 29/05/2009, 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-10.554.890, 
RAQUEL CAROLINE DA SILVA, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
a  forma  pela  qual  foi  submetida  à  Prova  de  Corrida  de  2.400m  do  Teste  de 
Capacitação Física (TCF), solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos,  constatou-se  que  a  candidata  não  realizou  a  prova  dentro  do  tempo 
previsto, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula 
a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.



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

            Belo Horizonte-MG, 22  de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1859 /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 29/05/2009, 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-14.319.133, 
KÁSSIA CAROLINE FERREIRA DOS REIS, interpôs recurso administrativo  por não 
concordar  com  sua  pontuação  na  Prova  de  Corrida  de  2.400m,  do  Teste  de 
Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que a candidata não realizou a prova conforme previsto na 
Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a  aplicação  do  Teste  de 
Capacitação Física,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22 de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1860/10-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 29/05/2009, 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-14.065.787, 
LUIZ FERNANDO OCTACIANO DE OLIVEIRA, interpôs recurso administrativo por não 
concordar com a forma pela qual foi submetido na Prova de Corrida de 2.400m do 
Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato não realizou a prova dentro do tempo previsto 
conforme  previsto  na  Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a 
aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  às  alegações  de  que  o  TCF  foi  aplicado  em 
desacordo  com a  Resolução  nº  3.322/96,  o  1º  artigo  da  Resolução  nº  3.920  de 
12/03/2007 alterou a redação do artigo 9º da Resolução nº 3.322, de 24/09/96,  in 
verbis: 

Art.  1º  Alterar  a  redação  do  art.  9º,  da  Resolução 
3.322, de 24Set96, que passará a ter o seguinte texto:

“Art.  9º - Para seleção a cursos da Policia Militar,  as 
provas do TCF são as  constantes dos Anexos “C” e “D” 
e poderão ser realizadas em apenas 01 (um) dia, de 
forma centralizada  em uma mesma Unidade,  sempre 
que possível.”

O 1º artigo da Resolução nº 3.631, de 13/11/2001, revogou a letra d, do item 2.4 do 
anexo “C” da Resolução n° 3.322, de 24/09/96, in verbis:

A r t . 1º - Revogar a letra d), do item 2.4, do anexo 
“C”,  da Resolução nº  3.322,  de 24Set96,  no que se 
refere  à temperatura para aplicação  do Teste  Físico, 
permanecendo inalteradas as demais disposições.



1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1861/10-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 29/05/2009, 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-12.588.111, 
JOSÉ CARLOS ALVES JÚNIOR, interpôs recurso administrativo por não concordar com 
a  forma  pela  qual  foi  submetido  na  Prova  de  Corrida  de  2.400m  do  Teste  de 
Capacitação Física (TCF), solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos,  constatou-se  que  o  candidato  desistiu  na  5ª volta,  não  completando  a 
prova;

1.3  quanto  às  alegações  de  que  o  TCF  foi  aplicado  em 
desacordo  com a  Resolução  nº  3.322/96,  o  1º  artigo  da  Resolução  nº  3.920  de 
12/03/2007 alterou a redação do artigo 9º da Resolução nº 3.322, de 24/09/96,  in 
verbis: 

Art.  1º  Alterar  a  redação  do  art.  9º,  da  Resolução 
3.322, de 24Set96, que passará a ter o seguinte texto:

“Art.  9º - Para seleção a cursos da Policia Militar,  as 
provas do TCF são as  constantes dos Anexos “C” e “D” 
e poderão ser realizadas em apenas 01 (um) dia, de 
forma centralizada  em uma mesma Unidade,  sempre 
que possível.”

O 1º artigo da Resolução nº 3.631, de 13/11/2001, revogou a letra d, do item 2.4 do 
anexo “C” da Resolução n° 3.322, de 24/09/96, in verbis:

A r t . 1º - Revogar a letra d), do item 2.4, do anexo 
“C”,  da Resolução nº  3.322,  de 24Set96,  no que se 
refere  à temperatura para aplicação  do Teste  Físico, 
permanecendo inalteradas as demais disposições.



1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22  de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1862/10-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 29/05/2009, 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-11.652.083, 
MARCELO THIAGO DE SOUZA, interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota na Prova de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 24 (vinte e quatro) repetições corretas na Prova 
de Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 a comissão de aplicação dos testes físicos atuou de forma 
imparcial e isenta utilizando de critérios definidos pela Resolução nº 3322, de 24/0/96, 
sem haver diferenciação de avaliação por parte de todos seus integrantes, 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG, 22 de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1863 /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 29/05/2009, 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-11.337.617, 
DENY MÁRCIO DOS REIS, interpôs recurso administrativo por não concordar com a 
forma pela qual foi submetido ao Teste Dinâmico de Barra no Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando nova oportunidade para realizar o teste;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos, constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição do exercício 
de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  às  alegações  de  que  o  TCF  foi  aplicado  em 
desacordo  com a  Resolução  nº  3.322/96,  o  1º  artigo  da  Resolução  nº  3.920  de 
12/03/2007 alterou a redação do artigo 9º da Resolução nº 3.322, de 24/09/96,  in 
verbis: 

Art.  1º  Alterar  a  redação  do  art.  9º,  da  Resolução 
3.322, de 24Set96, que passará a ter o seguinte texto:

“Art.  9º - Para seleção a cursos da Policia Militar,  as 
provas do TCF são as  constantes dos Anexos “C” e “D” 
e poderão ser realizadas em apenas 01 (um) dia, de 
forma centralizada  em uma mesma Unidade,  sempre 
que possível.”

O 1º artigo da Resolução nº 3.631 de 13/11/2001, revogou a letra d, do item 2.4 do 
anexo “C” da Resolução n° 3.322, de 24/09/96, in verbis:

A r t . 1º - Revogar a letra d), do item 2.4, do anexo 
“C”,  da Resolução nº  3.322,  de 24Set96,  no que se 
refere  à temperatura para aplicação  do Teste  Físico, 
permanecendo inalteradas as demais disposições.



1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste 
ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou 
horário estabelecido para sua realização. 

9.2  O disposto  no  item 9.1  aplica-se  em todas  as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento do candidato, ainda que em decorrência  
de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  
eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, 
teste ou exame.

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG, 22  de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1864 /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 29/05/2009, 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-14.374.431, 
BRÁULIO ESTÉFANO ANDRADE CAVALCANTE LIMA, interpôs recurso administrativo 
por não concordar com sua pontuação nas provas de Flexão Abdominal e Corrida de 
2.400m do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2  após  análise  da  filmagem  feita  pela  Comissão  de 
Recursos  constatou-se  que  o  candidato  realizou  27  (vinte  e  sete)  repetições  do 
exercício de Flexão Abdominal de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 
3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3  quanto  à  pontuação  referente  à  prova  de  Corrida  de 
2.400m, a nota atribuída ao candidato corresponde ao tempo de realização da prova, 

 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG, 22  de novembro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1865/10-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 29/05/2009, 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, 

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – RMBH – MG-16.941.258 
MARCOS TÚLIO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO interpôs recurso administrativo 
por  não  concordar  com  sua  nota  na  Prova  de  Flexão  Abdominal  do  Teste  de 
Capacitação Física (TCF), solicitando revisão;

1.2 após análise  da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  realizou  11  (onze)  repetições  corretas  na  Prova  de 
Flexão Abdominal conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, 
que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física;

1.3 a comissão entendeu que o recorrente foi submetido ao 
mesmo critério de execução do exercício que os demais candidatos. Ao segurar os pés 
de outro candidato, o grupo muscular utilizado é diverso do que é exigido no exercício 
força muscular de abdômen, não comprometendo sua execução. O candidato teve a 
opção de manifestar-se, naquele momento, sobre sua insatisfação, o que não foi feito 
em tempo oportuno;

1.4 quanto ao pedido de nova oportunidade para realizar  o 
teste, o candidato deve observar o previsto nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis:

9.1  Não  haverá  segunda  chamada  de  provas,  
teste ou exames, nem sua aplicação fora do local  
ou horário estabelecido para sua realização. 

9.2 O disposto no item 9.1 aplica-se em todas as 
fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não 
provocada  pela  administração  do  concurso,  de 
impedimento  do  candidato,  ainda  que  em 
decorrência  de sua situação  física  ou de saúde, 
mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de  comparecer,  executar  ou  completar  qualquer 
prova, teste ou exame.



2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

            Belo Horizonte-MG,  22   de novembro de 2010.

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


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1813/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1814/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1815/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1816/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1817/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1818/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1819/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1820/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1821/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1822/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1823/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1824/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1825/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1826/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1827/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1828/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1829/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    1830/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1831/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1832/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1833/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1834/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1835/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1836/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1837/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1838/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1839/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1840  /10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1841/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1842/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1843/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1844/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1845/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1846 /10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1847 /10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1848/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1849/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1850/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1851/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1852/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1853 /10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1854 /10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1855/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1856 /10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1857/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1858/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1859 /10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1860/10-DRH/CRS

	
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1861/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1862/10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1863 /10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1864 /10-DRH/CRS

	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1865/10-DRH/CRS


