
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  830/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, as condições previstas no Edital 
DRH/CRS nº 08, de 20/09/2010, publicado no BGPM nº 74 de 05/10/2010, que regula 
o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2011 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2011  –  SD  PM  ALESSANDRO 
OLIVEIRA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua 
inaptidão 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 apenas uma repetição  correta  do exercício, 
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 01 (uma) o número de repetições válidas atribuídas ao 
candidato no Teste Dinâmico de Barra do TCF, contudo sua inaptidão no referido teste 
será mantida, visto que para ser considerado apto, seria necessária a execução de 
duas repetições de forma correta.

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

        Belo Horizonte-MG, 21  de fevereiro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 831/11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, as condições previstas no Edital 
DRH/CRS nº 08, de 20/09/2010, publicado no BGPM nº 74 de 05/10/2010, que regula 
o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2011 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2011 – SD PM DANIEL JUNQUEIRA 
HERCULANO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão 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 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  antes  da  realização  de  qualquer  prova  do  Teste  de 
Capacitação Física é ministrada instrução aos candidatos onde são repassadas todas 
as informações sobre a forma correta de execução do exercícios, sendo proporcionado 
aos candidatos questionar quaisquer dúvidas,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão do recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG, 21 de fevereiro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 832 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, as condições previstas no Edital 
DRH/CRS nº 08, de 20/09/2010, publicado no BGPM nº 74 de 05/10/2010, que regula 
o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2011 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2011 – SD PM LEANDRO DE SOUZA 
FLORENZANO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua inaptidão 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  não  realizou  nenhum  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 inaptidão do recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG, 21 de fevereiro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 833 /11-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, as condições previstas no Edital 
DRH/CRS nº 08, de 20/09/2010, publicado no BGPM nº 74 de 05/10/2010, que regula 
o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2011 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2011  –  SD  PM  WALISSON 
PAULINELLE INÁCIO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
inaptidão no Teste de Agilidade do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando sua 
revisão ou nova chamada para a realização do teste;

1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que o candidato jogou o bloco de madeira  nas duas tentativas,  não 
realizando o 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  todos  os  candidatos  submetidos  à  prova  de  Agilidade 
executaram o exercício no mesmo local, por isso as alegações do candidato de que o 
local estava inadequado não procedem;

1.4  quanto  ao  pedido  de  aplicação  de  novo  teste,   o 
candidato deve observar o previsto no subitem 10.10 e 10.10.1 do edital que regula o 
certame, in verbis: 

“10.10 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário  
estabelecidos  para  sua  realização,  com  única  exceção 
para a situação prevista no subitem 10.10.2. 

10.10.1  O  disposto  neste  item 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 alguma 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 inaptidão do recorrente.

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

        Belo Horizonte-MG,   21 de fevereiro de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 834 /11-DRH/CRS

 O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 08, de 20/09/2010, publicado no BGPM nº 74 de 05/10/2010, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2011 e,
 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2011 - SD PM ANTÔNIO MARCOS 
DE JESUS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua inaptidão 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  02 (duas)  repetições  corretas  do  exercício, 
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  estão  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, modificando para 2 (duas) o número de 
repetições válidas atribuídas ao candidato no Teste Dinâmico de Barra do TCF; 

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 21 de fevereiro de  2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 835 /11-DRH/CRS

 O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 08, de 20/09/2010, publicado no BGPM nº 74 de 05/10/2010, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2011 e,
 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2011 – SD PM GEOVANE BIAS 
MACIEL  DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua 
inaptidão na Prova de  Resistência  Aeróbica  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF), 
alegando que extrapolou o tempo máximo da corrida ao se desviar de outro candidato, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 após análise pela Comissão de Recursos, constatou-se 
que o candidato não realizou a prova de Corrida de 2.400 m conforme previsto na 
Resolução  nº  3322  de  24/09/96,  anexo  “C”,  que  regula  a  aplicação  do  Teste  de 
Capacitação Física, por ter completado o percurso em 12”04’ (doze minutos e quatro 
segundos),  de  acordo  com  a  ata  de  aplicação  da  prova,  ultrapassando  o  tempo 
máximo previsto para a realização do teste,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a inaptidão do candidato.
 

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

Belo Horizonte-MG, 21 de fevereiro de  2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 836/11-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e considerando a 
Resolução nº  4.100,  de 20/09/2010, as condições previstas  no Edital  DRH/CRS nº 08,  de 
20/09/2010, publicado no BGPM nº 74 de 05/10/2010, que regula o processo seletivo interno 
para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2011 e,
 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2011 - CB PM MÁRCIO FERNANDES 
RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua eliminação no Teste 
de Capacitação Física (TCF) alegando que possui dispensa definitiva pela JCS, solicitando, ao 
final, a aplicação do art. 191 da Lei 5301/69 para que possa se matricular no CFS/2011;

1.2 define o artigo 191 da Lei 5301/69 – EMEMG:

“Art. 191. Aos militares dispensados definitivamente, pela 
Junta Central de Saúde, de atividade incluída no conjunto 
de serviços de natureza policial ou bombeiro-militar e que  
mantenham  capacidade  laborativa  residual  serão 
asseguradas  condições  especiais  para  treinamentos 
ou cursos, para  fins  de  promoção dentro do respectivo  
quadro.(grifo nosso).

 Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
discentes de cursos de formação ou de habilitação para 
provimento  inicial  no  respectivo  quadro.  (Artigo  com 
redação dada pelo art. 5º da Lei Complementar  nº 95, de  
17/1/2007.)”

1.3 o concurso ora em vigor é o Curso de Formação de Sargentos – 
CFS, o que não possibilita a aplicação do referido artigo em comento;

1.4 quanto à dispensa ou, ainda, forma alternativa de avaliação de 
sua capacidade na 2ª fase do Concurso, não há previsão legal constante no edital que regula o 
processo seletivo ao CFS;

1.5  para  prosseguimento  do  candidato  no  processo  seletivo, 
necessário se faz a sua submissão a todos os testes previstos no edital, para a sua condição de 
APROVADO, conforme preceitua o item 6.1 do edital;

1.6 também conforme preconizam os itens 5.14 e 5.15, do referido 
edital, o Teste de Capacitação Física (TCF) será aplicado aos candidatos melhores classificados 



na fase anterior do concurso em conformidade com a Resolução nº 3322 de 24/09/96 e suas 
modificações;

1.7  o  item  5.15.1  do  edital  do  certame  estabelece  que  para 
submissão  ao  TCF,  será  obrigatória  a  entrega  da  FIAF  à  comissão  de  aplicação  com  o 
resultado de apto para TAF no controle Fisiológico (CF);

1.8 dispõe ainda o item 5.15.2 do Edital que o Controle Fisiológico 
(CF)  será  realizado na Unidade  a que  pertencer  o  candidato  ou em Unidade  que a apoie, 
devendo o resultado ser transcrito para a Ficha Individual de Avaliação Física (FIAF) e publicado 
no BI da unidade do militar.

1.9 a Resolução nº 3322/96 prevê no artigo 7º que:

 “Após  fundamentação  técnica/escrita  do  médico 
examinador e decisão do Comandante da Unidade, em caso 
de doença ou alteração física diagnosticada compensada e 
em portadores de fatores de risco coronariano (Anexo A), o 
TE poderá substituir o TCF para o militar apto no CE, nos  
seguintes casos, EXCETO:

Inciso  I  –  Seleção  aos  Cursos  de  Aperfeiçoamento  e  de 
Formação  inclusive  os  intensivos,  exceto  Cursos  de 
Formação  de  Oficiais  (CFO),  Especial  de  Formação  de 
Oficiais (CEFO), Habilitação de Oficiais (CHO), Formação de 
Sargentos (CFS) e Formação de cabos especialistas (CFC – 
Especialistas).  (Alteração  dada  pela  Resolução  3345  de 
20jan97). (g.n)

1.10 o relatório médico expedido pelo Cap. QOS Eduardo Braga de 
Souza Pereira, anexado pelo candidato, atesta a sua condição de dispensa definitiva pela Junta 
Central  de  Saúde,  impossibilitando  a  sua  aprovação  no  Controle  Fisiológico  e 
consequentemente a sua condição de INAPTIDÃO para realizar o Teste de Capacitação Física ao 
Curso de Formação de Sargentos,  

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.
 

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

Belo Horizonte-MG, 21 de fevereiro de  2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  837 /11-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e considerando a 
Resolução nº  4.100,  de 20/09/2010, as condições previstas  no Edital  DRH/CRS nº 08,  de 
20/09/2010, publicado no BGPM nº 74 de 05/10/2010, que regula o processo seletivo interno 
para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2011 e,
 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2011 - CB PM MARIA LÚCIA PEREIRA 
DE OLIVEIRA SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua eliminação 
no  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF)  alegando  que  possui  dispensa  definitiva  pela  JCS, 
solicitando, ao final, a aplicação do art. 191 da Lei 5301/69 para que possa se matricular no 
CFS/2011;

1.2 define o artigo 191 da Lei 5301/69 – EMEMG:

“Art. 191. Aos militares dispensados definitivamente, pela 
Junta Central de Saúde, de atividade incluída no conjunto 
de serviços de natureza policial ou bombeiro-militar e que  
mantenham  capacidade  laborativa  residual  serão 
asseguradas  condições  especiais  para  treinamentos 
ou cursos, para  fins  de  promoção dentro do respectivo  
quadro.(grifo nosso).

 Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
discentes de cursos de formação ou de habilitação para 
provimento  inicial  no  respectivo  quadro.  (Artigo  com 
redação dada pelo art. 5º da Lei Complementar  nº 95, de  
17/1/2007.)”

1.3 o concurso ora em vigor é o Curso de Formação de Sargentos – 
CFS, o que não possibilita a aplicação do referido artigo em comento;

1.4 quanto à dispensa ou, ainda, forma alternativa de avaliação de 
sua capacidade na 2ª fase do Concurso, não há previsão legal constante no edital que regula o 
processo seletivo ao CFS;

1.5  para  prosseguimento  da  candidata  no  processo  seletivo, 
necessário se faz a sua submissão a todos os testes previstos no edital, para a sua condição de 
APROVADO, conforme preceitua o item 6.1 do edital;

1.6 também conforme preconizam os itens 5.14 e 5.15, do referido 
edital, o Teste de Capacitação Física (TCF) será aplicado aos candidatos melhores classificados 



na fase anterior do concurso em conformidade com a Resolução nº 3322 de 24/09/96 e suas 
modificações;

1.7  o  item  5.15.1  do  edital  do  certame  estabelece  que  para 
submissão  ao  TCF,  será  obrigatória  a  entrega  da  FIAF  à  comissão  de  aplicação  com  o 
resultado de apto para TAF no controle Fisiológico (CF);

1.8 dispõe ainda o item 5.15.2 do Edital que o Controle Fisiológico 
(CF)  será  realizado na Unidade  a que  pertencer  o  candidato  ou em Unidade  que a apoie, 
devendo o resultado ser transcrito para a Ficha Individual de Avaliação Física (FIAF) e publicado 
no BI da unidade do militar.

1.9 a Resolução nº 3322/96 prevê no artigo 7º que:

 “Após  fundamentação  técnica/escrita  do  médico 
examinador e decisão do Comandante da Unidade, em caso 
de doença ou alteração física diagnosticada compensada e 
em portadores de fatores de risco coronariano (Anexo A), o 
TE poderá substituir o TCF para o militar apto no CE, nos  
seguintes casos, EXCETO:

Inciso  I  –  Seleção  aos  Cursos  de  Aperfeiçoamento  e  de 
Formação  inclusive  os  intensivos,  exceto  Cursos  de 
Formação  de  Oficiais  (CFO),  Especial  de  Formação  de 
Oficiais (CEFO), Habilitação de Oficiais (CHO), Formação de 
Sargentos (CFS) e Formação de cabos especialistas (CFC – 
Especialistas).  (Alteração  dada  pela  Resolução  3345  de 
20jan97). (g.n)

1.10 o relatório médico expedido pelo Cap. QOS Eduardo Braga de 
Souza Pereira, anexado pela candidata, atesta a sua condição de dispensa definitiva pela Junta 
Central  de  Saúde,  impossibilitando  a  sua  aprovação  no  Controle  Fisiológico  e 
consequentemente a sua condição de INAPTIDÃO para realizar o Teste de Capacitação Física ao 
Curso de Formação de Sargentos,  

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.
 

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

Belo Horizonte-MG, 21 de fevereiro de  2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  838 /11-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e considerando a 
Resolução nº  4.100,  de 20/09/2010, as condições previstas  no Edital  DRH/CRS nº 08,  de 
20/09/2010, publicado no BGPM nº 74 de 05/10/2010, que regula o processo seletivo interno 
para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2011 e,
 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2011  -  CB  PM WAGNER DE  JESUS 
BARBOSA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua inaptidão na Prova de 
Resistência Aeróbica do Teste de Capacitação Física (TCF), alegando que extrapolou o tempo 
máximo da corrida por ter se sentido mal durante a realização da prova, solicitando, ao final, 
sua revisão;

 1.2 conforme previsto no subitem 10.10 e 10.10.1 do edital que 
regula o certame, in verbis: 

“10.10 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos para sua realização, com única exceção para a  
situação prevista no subitem 10.10.2. 

10.10.1 O disposto neste item 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 alguma prova, teste 
ou exame.”

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.
 

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

Belo Horizonte-MG, 21 de fevereiro de  2011.

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