
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  820 /11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009  alterada  pelas 
Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 
15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos para o Curso 
Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2.010,  vagas  destinadas  para  as  categorias  de  Auxiliar  de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar 
em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e técnico em patologia 
clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  – 146.403-1  ÂNGELO 
RAFAEL FERREIRA DE SOUZA interpôs recurso administrativo solicitando revisão da Tabela 
do Teste de Capacitação Física constante no anexo “H” do edital que regula o certame;

1.2 o edital  é o instrumento normativo do concurso público,  ao 
qual se vincula a Administração e o candidato. Assim, uma vez estabelecidas as regras pelas 
quais pautar-se-á o certame público e, em sendo publicadas, devem ser obedecidas, tanto por 
quem as editou, tanto por quem a elas se submete;

1.3  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  regulador  do 
concurso público para provimento de cargo de praças especialistas da Polícia Militar de Minas 
Gerais, estabeleceu, no anexo “H”, as provas, o número de repetições e os tempos mínimos 
exigidos para a aprovação nos testes; 

1.4  o  candidato  deve  cumprir  a  previsão  editalícia,  nos  termos 
dispostos no anexo “H”, seguindo o princípio da vinculação ao edital, no qual impõe que tanto 
a Administração Pública quanto o candidato a concurso público sujeitam-se, servilmente, às 
cláusulas e condições editalícias; 

 

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,  21 de fevereiro  de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 821 /11-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009  alterada  pelas 
Resoluções nº 4.028 de 29/05/2009 e nº 4.069 de 12/03/2010 e o Edital DRH/CRS nº 13, de 
15/03/2010, que regula o concurso público  destinado a selecionar candidatos para o Curso 
Técnico em Segurança Pública do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de 
Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2.010,  vagas  destinadas  para  as  categorias  de  Auxiliar  de 
Comunicações, Músicos e Auxiliar de Saúde (especialidades de auxiliar de farmácia, auxiliar 
em saúde bucal,  técnico em saúde bucal,  técnico em enfermagem e técnico em patologia 
clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

                   
2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-17.651.944 
PATRÍCIA REIS REZENDE interpôs recurso administrativo solicitando revisão da Tabela do 
Teste de Capacitação Física constante no anexo “H” do edital que regula o certame;

1.2 o edital  é o instrumento normativo do concurso público,  ao 
qual se vincula a Administração e o candidato. Assim, uma vez estabelecidas as regras pelas 
quais pautar-se-á o certame público e, em sendo publicadas, devem ser obedecidas, tanto por 
quem as editou, tanto por quem a elas se submete;

1.3  o  Edital  DRH/CRS  nº  13,  de  15/03/2010,  regulador  do 
concurso público para provimento de cargo de praças especialistas da Polícia Militar de Minas 
Gerais, estabeleceu, no anexo “H”, as provas, o número de repetições e os tempos mínimos 
exigidos para a aprovação nos testes; 

1.4  a  candidata  deve  cumprir  a  previsão  editalícia,  nos  termos 
dispostos no anexo “H”, seguindo o princípio da vinculação ao edital, no qual impõe que tanto 
a Administração Pública quanto o candidato a concurso público sujeitam-se, servilmente, às 
cláusulas e condições editalícias; 

 

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, 21 de fevereiro  de 2011.

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