
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  822/11-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 – MG-11.267.422 
WELDY VAGNER BARRETO interpôs recurso administrativo por ter sido considerado 
ausente  no  exame  preliminar  OFTALMOLÓGICO,  solicitando  que  sua  situação  de 
ausente seja revista; 

1.2 conforme previsão editalícia dos subitens 9.1, 9.2 e 9.3, 
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.

9.3 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, teste ou exame, bem como para 
qualquer chamada previamente prevista;”

 1.3 de acordo com o Ato de Resultado da 2ª Fase (EXAMES 
PRELIMINARES DE SAÚDE) do CTSP QPE/2010, o requerente foi considerado ausente 
no exame preliminar oftalmológico, por ter chegado atrasado, conforme atestado em 
lista de presença;

1.4 quanto à solicitação de confirmação da equipe, informo 



ao aludido candidato pertence a equipe “E”, não sendo autorizado a este Centro a 
remessa de informações pessoais de outros candidatos, 

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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