
 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 113/2016-DRH/CRS 

  
 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 08/2016, de 27 de maio de 2016, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016 (CFS/CSTSP-
2016), e, 

 
 
                         1 CONSIDERANDO QUE:  

 
1.1 os candidatos ao CFS/CSTSP-2016, abaixo relacionados, 

interpuseram recursos administrativos por não concordarem com o resultado do Teste de 
Avaliação Física (TAF);  

 
1.2 a comissão de análise de recursos, após criteriosa análise dos 

recursos apresentados, obedecendo aos requisitos exigidos no edital DRH/CRS nº 08/2016, emitiu 
os pareceres com os resultados dessas análises, conforme quadro abaixo, pelo fato de os 
candidatos terem realizado as execuções em desacordo com o previsto na Resolução n. 3322, de 
24 de setembro de 1996, e suas alterações. 

  
         2 RESOLVE: 
 

2.1 homologar os pareceres da comissão de análise de recursos;  
 

2.2 publicar o extrato do resultado dos recursos interpostos pelos 
candidatos ao CFS/CSTSP-2016, listados abaixo, em ordem alfabética: 

 
 

ORD INSCRIÇÃO NOME MODALIDADE 
RESULTADO DO 

RECURSO 

1. 2 
1390574 ADELMO MENDES QUEIROZ 

BARRA INDEFERIDO 

2.  
1578335 ANA PAULA APARECIDA MACHADO 

FLEXÃO INDEFERIDO 

3.  
1390764 FERNANDO BRANDAO MALVEIRA 

2400M INDEFERIDO 

4. 4 
1522630 LUIZ FERNANDO LOPES DE OLIVIERA 

2400M INDEFERIDO 

5. 1 
1587880 MAURICIO DE REZENDE SILVA BARRA 

INDEFERIDO 



 

ORD INSCRIÇÃO NOME MODALIDADE 
RESULTADO DO 

RECURSO 

6.  
1443258 RONAN HENRIQUE NAVES 

2400M INDEFERIDO 

7. 3 
1518455 SILAS PEREIRA MISSAO 2400M 

INDEFERIDO 

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

 
 

Belo Horizonte - MG, 23 de novembro de 2016. 
 
 

 
(A) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 114/16-DRH/CRS 

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 08/2016, de 27 de maio de 2016, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016 (CFS/CSTSP-
2016), e, 

1 CONSIDERANDO QUE:  
 
1.1 o candidato ao CFS/CSTSP-2016, inscrição 1621028, LEANDRO 

JESUS SILVA, convocado para o TAF (2ª Fase), regularmente, não compareceu em data e 
horários previstos, sendo considerado ausente. Posteriormente, interpôs recurso administrativo 
solicitando nova data para realização do TAF; 

 
1.2 conforme previsto no subitem 9.6, letra “b” do edital que regula o 

certame, in verbis:  
 

“9.6 Será eliminado do processo seletivo, dentre 
outras situações previstas neste edital, o candidato 
que: 
b) faltar ou chegar atrasado para a realização de 
qualquer prova, avaliação ou teste, bem como para 
qualquer convocação previamente definida pela 
administração do concurso.”  
 

1.3 o subitem 10.4 do referido edital dispõe que não haverá segunda 
chamada de provas, avaliações, testes ou exames. 

 
2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer o recurso haja vista que preenche os pressupostos de 

admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido por contrariar o disposto no subitem 9.6, letra 

“b”, c/c o subitem 10.4 do edital. 
 
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
                                      

Belo Horizonte-MG, 23 de novembro de 2016. 
  

(A) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM 
     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 115/16-DRH/CRS 

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 08/2016, de 27 de maio de 2016, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016 (CFS/CSTSP-
2016), e, 

1 CONSIDERANDO QUE:  
 
1.1 o candidato ao CFS/CSTSP-2016, inscrição 1455773, VALDECY 

RESENDE DA SILVA, convocado regularmente para o TAF (2ª Fase),  compareceu na Pista de 
Atletismo da Academia de Polícia Militar (APM), local do referido teste, após o horário previsto 
para a chamada, sendo considerado ausente. Posteriormente, interpôs recurso administrativo 
solicitando ser submetido ao TAF; 

 
1.2 conforme previsto no subitem 9.6, letra “b” do edital que regula o 

certame, in verbis:  
 

“9.6 Será eliminado do processo seletivo, dentre 
outras situações previstas neste edital, o candidato 
que: 
b) faltar ou chegar atrasado para a realização de 
qualquer prova, avaliação ou teste, bem como para 
qualquer convocação previamente definida pela 
administração do concurso.”  

 
1.3 o subitem 10.4 do referido edital dispõe que não haverá segunda 

chamada de provas, avaliações, testes ou exames. 
 
2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer o recurso haja vista que preenche os pressupostos de 

admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido por contrariar o disposto no subitem 9.6, letra 

“b”, c/c o subitem 10.4 do edital. 
 
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
                                      

Belo Horizonte-MG, 23 de novembro de 2016. 
  

(A) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM 
     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 

 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 116/16-DRH/CRS 

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital 
DRH/CRS nº 08/2016, de 27 de maio de 2016, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016 (CFS/CSTSP-
2016), e, 

 
 
1 CONSIDERANDO QUE:  
 
1.1 a candidata ao CFS/CSTSP-2016, inscrição n. 1382134, JULIANA 

DOS SANTOS ENTREPORTES FANI, interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
resultado do Teste de Capacitação Física (TCF) - 2ª Fase, argumentando que o subitem 6.28.1 do 
edital do certame garante-lhe condições especiais para realização do TCF; 

 
1.2 a Administração da Unidade a que pertence a requerente 

encaminhou ao Centro de Recrutamento e Seleção o parecer de inspeção de saúde constando 
que a referida candidata encontrava-se apta para o TCF, contendo a inscrição "CFS (amparada 
em AO)";  

 
1.3 consta na ata de aplicação do TCF que a candidata recusou-se a 

realizar o TCF; 
 
1.4 conforme previsto no subitem 6.28.1 do edital que regula o 

certame, in verbis:  
 

6.28.1 Os candidatos dispensados definitivamente e 
amparados em AO que forem submetidos ao teste 
de capacitação física ou parte dele, e que não 
atingirem, conforme o quadro específico, os índices 
mínimos previstos nos itens 6.24.1 e 6.24.2, serão 
considerados reprovados e automaticamente 
eliminados do processo seletivo. 

 
1.5 o art. 1º da Resolução n. 4471, de 12 de maio de 2016, norma 

reguladora do certame, se refere ao candidato militar com dispensa de saúde definitiva e 
amparado em AO; 

 
1.6 o subitem 6.28.2 do edital também se refere ao candidato 

dispensado definitivo e exige que o médico avaliador ateste qual prova (disposta no subitem 6.24) 



 

o candidato estará impossibilitado de realizar; 
 
1.7 o médico do NAIS que avaliou a candidata não constou restrição 

de qualquer prova do TCF para a candidata; 
 
1.8 a requerente não se enquadra no subitem 6.28.1 e 6.28.2 do edital 

e nem no art. 1º da Resolução n. 4471/16, uma vez que não é dispensada definitiva; 
 
1.9 não há previsão de condições especiais para realização do TCF 

para os candidatos com amparo em Atestado de Origem, tão somente. 
 
  
2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer o recurso haja vista que preenche os pressupostos de 

admissibilidade; 
 

2.2 indeferir o pedido por contrariar o disposto nos subitens 6.28.1 e 
6.28.2 do edital e no art. 1º da Resolução nº 4471, de 12 de maio de 2016. 
 
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
                                     Belo Horizonte-MG, 23 de novembro de 2016. 

 
 

 
(A) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM 
     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 


