
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  846 /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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de 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 as  candidatas  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-  10.869.832 
TATIANE GOMES BARBOSA E MG- 12.195.273 VIVIANE GOMES SANTANA interpuseram 
recursos administrativos por terem sido eliminadas do processo seletivo, não se conformando 
com os pareceres que as consideraram inaptas no exame complementar Urina, pleiteando, ao 
final, que seja revisto o ato que as tornaram inaptas para continuarem participando das demais 
fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter originário, 
cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no anexo “E” da 
Resolução  Conjunta  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  as 
recorrentes não apresentam fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias 
e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a decisão 
anterior,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão das recorrentes;

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, 24  de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 847 /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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de 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-  13.382.668 
MÍRIAN RAQUEL  DE  BARROS interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminada  do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou inapta nos exames 
complementares, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que a tornou inapta para continuar 
participando das demais fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter originário, 
cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no anexo “E” da 
Resolução  Conjunta  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  a 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias e 
na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de  26Abr10,  devendo,  portanto,  ser  reformada  a  decisão 
anterior,

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 e modificar a 
situação de inaptidão da recorrente;

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,  24  de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 848 /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,  técnico  em  higiene  dental/auxiliar  de  consultório  dentário,  técnico  de 
enfermagem e  técnico  em patologia  clínica)  – (CTSP  QPE/2010),  publicado  no  “Minas 
Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010 –  MG-  16.336.245 
CAIO CÉSAR NOGUEIRA MARTINS interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado 
do processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
complementar Eletrocardiograma (ECG), pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que 
o tornou inapto, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações incapacitantes 
para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de 
26/04/2010, anexo “E”, grupo VII, item 1;

1.3  o  art.  37 da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública prerrogativa 
de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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, não sendo 
possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 24  de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 849 /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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado 
no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CTSP  QPE/2010– 0400.327.151 ALINE 
CRISTINA MORAES BORGES interpôs recurso administrativo por ter sido eliminada do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou inapta no exame 
complementar,  pleiteando,  ao  final,  que  seja  revisto  o  ato  que  a  tornou  inapta,  para 
continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que a recorrente apresenta fatores e alterações incapacitantes 
para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de 
26/04/2010, anexo “E”, grupo VII, item 4;

1.3  o  art.  37 da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública prerrogativa 
de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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, não sendo 
possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal.

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

  
Belo Horizonte-MG, 24 de março de 2011. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 850 /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,  técnico  em  higiene  dental/auxiliar  de  consultório  dentário,  técnico  de 
enfermagem e  técnico  em patologia  clínica)  – (CTSP  QPE/2010),  publicado  no  “Minas 
Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CTSP  QPE/2010 –  MG-  14.437.091 
STELLA FRANCES PEREIRA interpôs  recurso administrativo  por ter  sido  eliminada  do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou inapta no exame 
complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que a tornou inapta, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que a recorrente apresenta fatores e alterações incapacitantes 
para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de 
26/04/2010, anexo “E”, grupo IV, item 1;

1.3  o  art.  37 da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública prerrogativa 
de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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, não sendo 
possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  24  de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  851/10-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  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,  técnico  em  higiene  dental/auxiliar  de  consultório  dentário,  técnico  de 
enfermagem e  técnico  em patologia  clínica)  – (CTSP  QPE/2010),  publicado  no  “Minas 
Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

6 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CTSP  QPE/2010 –  MG-  11.784.466 
BÁRBARA GONÇALVES MEIRA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminada do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou inapta no exame 
complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que a tornou inapta, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que a recorrente apresenta fatores e alterações incapacitantes 
para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de 
26/04/2010, anexo “E”, grupo IV, item 1;

1.3  o  art.  37 da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública prerrogativa 
de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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, não sendo 
possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG, 24  de março de 2011.
             

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  852   /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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado 
no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

7 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-  13.065.384 
RAPHAEL LEÃO DA SILVA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do processo 
seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame complementar, 
pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto para continuar participando das 
demais fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter originário, 
cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no anexo “E” da 
Resolução  Conjunta  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias e 
na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de  26Abr10,  devendo,  portanto,  ser  reformada  a  decisão 
anterior,

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 e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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,  24  de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 853 /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,  técnico  em  higiene 
dental/auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia 
clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

8 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP QPE/2010 – MG – 14.552.957 
TIAGO VIANA DE FREITAS interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo  seletivo,  não se  conformando com o parecer  que o considerou inapto no 
exame complementar ELETROCARDIOGRAMA, pleiteando, ao final, que seja revisto o 
ato que o tornou inapto para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2  o  candidato  não solicitou  cópia  do  laudo de inaptidão, 
deixando de observar o contido nos itens: 

“8.4 Para recursos contra o resultado da prova de redação, prova 
prática/teórico-prática  (nos  casos  em  que   tenha  sido  exigido 
resposta  escrita)  e  exames  médicos   preliminares  e 
complementares, o candidato  deverá, pessoalmente ou através 
de seu procurador, legalmente nomeado, com cópia da identidade  
do  procurador, solicitar, diretamente no CRS, na Rua dos Pampas,  
701  –  B.  Prado,  Belo  Horizonte/MG,   cópia  autenticada  da  sua 
prova  ou  do  laudo  de  inaptidão,  conforme  o  caso,  no  prazo 
máximo de dois dias  úteis contados à partir da data de divulgação  
do resultado específico;

8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
prazos  estabelecidos  ou  que  descumpram  o   contido  nos 
itens 8.2 a 8.5,”

2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se
            

  Belo Horizonte-MG, 24 de março de 2011.
             

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 854  /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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado 
no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

9 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CTSP  QPE/2010–  MG-12.499.862 
GRAZIELLE RIBEIRO DRUMOND interpôs recurso administrativo por ter sido eliminada 
do processo seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou inapta no exame 
complementar ELETROENCEFALOGRAMA (EEG), pleiteando, ao final, que seja revisto o 
ato que a tornou inapta, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que a recorrente apresenta fatores e alterações incapacitantes 
para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de 
26/04/2010, anexo “E”, grupo XIII, item 2;

1.3  o  art.  37 da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública prerrogativa 
de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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, não sendo 
possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal.

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

  
Belo Horizonte-MG, 24  de março de 2011. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 855 /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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado 
no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

10 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CTSP/2010 – RMBH – MG-12.206.465 
ANA  LAURA  DE  OLIVEIRA  LEÔNCIO interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido 
eliminada do processo seletivo, não se conformando com o parecer que a considerou inapta 
no exame complementar RX DO TÓRAX, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que a 
tornou inapta, para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que a recorrente apresenta fatores e alterações incapacitantes 
para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de 
26/04/2010, anexo “E”, grupo XII, item 13;

1.3  o  art.  37 da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública prerrogativa 
de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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, não sendo 
possível modificar a situação de inaptidão da recorrente, face à vedação legal.

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

  
Belo Horizonte-MG, 24 de março de 2011. 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº856 /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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado 
no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

11 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP  QPE/2010 –  MG-  13.884.200 
BRUNO DA CUNHA SOARES,  MG- 12.660.062 DANIELA MAMEDES DA SILVA E MG- 
16.960.386 ESTEVAM RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR  interpuseram recursos administrativos 
por terem sido eliminados do processo seletivo, não se conformando com os pareceres que os 
consideraram inaptos no exame complementar Eletrocardiograma (ECG), pleiteando, ao final, 
que sejam revistos os atos que o tornaram inaptos, para continuarem participando das demais 
fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter originário, 
cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no anexo “E” da 
Resolução  Conjunta  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer  dos recursos,  posto  que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão dos recorrentes;

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, 24 de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 857 /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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado 
no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

12 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-  16.440.767 
VINÍCIUS FERNANDES DA SILVA interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame 
complementar Sangue, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto para 
continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter originário, 
cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no anexo “E” da 
Resolução  Conjunta  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias e 
na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de  26Abr10,  devendo,  portanto,  ser  reformada  a  decisão 
anterior,

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 e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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, 24  de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 858 /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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado 
no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

13 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a  candidata  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-  11.136.729 
ALEXANDRA MARIA DA SILVA interpôs  recurso  administrativo  por  ter  sido  eliminada  do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com o  parecer  que  a  considerou  inapta  no  exame 
complementar  Eletrocardiograma (ECG),  pleiteando,  ao  final,  que  seja  revisto  o  ato  que  a 
tornou inapta para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter originário, 
cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no anexo “E” da 
Resolução  Conjunta  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  a 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias e 
na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de  26Abr10,  devendo,  portanto,  ser  reformada  a  decisão 
anterior,

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 e modificar a 
situação de inaptidão da recorrente;

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,   24 de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 859 /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,  técnico  em  higiene  dental/auxiliar  de  consultório  dentário,  técnico  de 
enfermagem e  técnico  em patologia  clínica)  – (CTSP  QPE/2010),  publicado  no  “Minas 
Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

14 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  CTSP  QPE/2010 –  MG-  16.734.486 
WILDNEY DOS SANTOS BRAZ interpôs recurso administrativo por ter sido eliminado do 
processo seletivo, não se conformando com o parecer que o considerou inapto no exame 
complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto, 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise, a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que o recorrente apresenta fatores e alterações incapacitantes 
para  admissão/inclusão  na  PMMG,  previstos  na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de 
26/04/2010, anexo “E”, grupo IV, item 1;

1.3  o  art.  37 da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem  o  estabelecimento  de  requisitos  diferenciados  para  cargos  públicos, 
conformados às funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública prerrogativa 
de normatização própria inerente às suas atividades finalísticas,

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, não sendo 
possível modificar a situação de inaptidão do recorrente, face à vedação legal.

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

  Belo Horizonte-MG,  24  de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 860/11-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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado 
no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

15 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao  CTSP  QPE/2010 –  MG-15.204.113 
ALINE  DIANA  SANTOS  SILVA,  MG-  13.360.166  CASSIANA  APARECIDA  ALVES 
GUILHERME,  MG-  10.252.810  CLÁUDIA  DE  JESUS  PEREIRA  MEDEIROS,  MG- 
16.037.808  HANNA  MARA  FERREIRA  BRANCO  E   MG-  11.164.411  MARINA  ROSA 
CAETANO MAYNARTE  interpuseram recursos administrativos  por terem sido eliminados do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com os  pareceres  que  os  consideraram inaptos  no 
exame complementar SANGUE, pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os tornaram 
inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter originário, 
cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no anexo “E” da 
Resolução  Conjunta  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  os 
recorrentes  não  apresentaram  fatores  e  alterações  incapacitantes  previstas  nas  normas 
editalícias e na Resolução Conjunta nº 4073, de 26Abr10, devendo, portanto, ser reformada a 
decisão anterior,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer  dos recursos,  posto  que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos pelas razões acima explicitadas e modificar a 
situação de inaptidão dos recorrentes;

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, 24  de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 861/11-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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado 
no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

16 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP  QPE/2010  – MG-  12.871.903 
GILSON BARBOSA GUIMARÃES interpôs recurso administrativo  por  ter  sido eliminado  do 
processo  seletivo,  não  se  conformando  com o  parecer  que  o  considerou  inapto  no  exame 
complementar Raio X do Tórax, pleiteando, ao final, que seja revisto o ato que o tornou inapto 
para continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 trata-se de provimento em Cargo Público, de caráter originário, 
cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital que regula o certame e que no anexo “E” da 
Resolução  Conjunta  4073,  de  26Abr10,  consta  o  rol  de  doenças  e  alterações  que  são 
incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão na PMMG;

1.3  após  análise,  a  Comissão  de  Recursos  confirmou  que  o 
recorrente não apresenta fatores e alterações incapacitantes previstas nas normas editalícias e 
na  Resolução  Conjunta  nº  4073,  de  26Abr10,  devendo,  portanto,  ser  reformada  a  decisão 
anterior,

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 e modificar a 
situação de inaptidão do recorrente;

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, 22  de março de 2011.

             
(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM

   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



  

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 862/11-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, técnico em higiene dental/auxiliar de consultório 
dentário, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica) – (CTSP QPE/2010), publicado 
no “Minas Gerais” nº 048, de 16/03/2010 e, 

17 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CTSP QPE/2010– MG- 12.129.399 KARLLA 
VIEIRA SILVA interpôs recursos administrativos por ter sido eliminada do processo seletivo, 
não se conformando com os pareceres que a consideraram inapta nos exames complementares 
EEG e  ECG,  pleiteando,  ao  final,  que  sejam revistos  os  atos  que  a  tornaram inapta,  para 
continuar participando das demais fases do certame; 

1.2 após análise,  a comissão de recursos, devidamente nomeada 
para este fim, confirmou que a recorrente apresenta fatores e alterações incapacitantes para 
admissão/inclusão na PMMG, previstos na Resolução Conjunta nº 4073, de 26/04/2010, anexo 
“E”, grupo XIII, item 2 e não apresenta fator incapacitante no exame complementar ECG;

1.3  o  art.  37  da  CF/88  e  o  art.  21  da  Constituição  Estadual 
prescrevem o estabelecimento de requisitos diferenciados para cargos públicos, conformados às 
funções a serem exercidas, conferindo à Administração Pública prerrogativa de normatização 
própria inerente às suas atividades finalísticas,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente os pedidos, considerando:

2.2.1 apta no exame complementar ECG;

2.2.2 inapta no exame complementar EEG.

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

Belo Horizonte-MG, 24   de março de 2011. 

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