
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 489 /13-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo 
em vista o Edital n° 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP)-  Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e 
Músico) para o ano de 2013, e

1.CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2013-  1°  SGT  PM LUCIANO 
ANTONIO CERCEAU NETTO interpôs recurso administrativo requerendo a análise  e 
avaliação de seu recurso por uma nova comissão.

1.2 argumentou que não teve acesso aos critérios utilizados 
para a correção da prova e que, por esse motivo, realizou seu recurso praticamente 
“às cegas”, afirmou ainda que as questões propostas foram subjetivas e deixavam 
margem para duas ou mais linhas de respostas e que deveriam haver parâmetros de 
interpretação, palavras sinônimas, correlatas e ideias que transmitissem o contexto 
das questões.

1.3  teve  seu  recurso  não  conhecido  pela  comissão  de 
recursos por falta de amparo legal. 

1.4  conforme previsto no item 8.7 do edital que  regula o 
concurso, in verbis:

“8.7 A solução dos recursos são de competência do DRH, 
exceto para o  previsto em 8.7.1, em instância única, e será 
definitiva, não cabendo novos recursos, ainda que por parte 
de  outros  candidatos,  contra  matéria  já  solucionada.  A 
decisão serão  dada a conhecer, coletivamente, através do 
site do CRS.

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 abril de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 490 /13-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08ago06,  e  considerando  a 
Resolução nº 4223, de 18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 
2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação 
de  Oficiais/Curso  Superior  de  Tecnologia  de  Gestão  em  Segurança  Pública 
(CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas 
para  os  quadros  de  Oficiais  Complementares  e  Especialistas  (categorias  de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e

1.CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CHO/2013 -  1°  SGT PM CLÁUDIO 
MARCOS SANTOS OLIVEIRA  interpôs  recurso  administrativo,  argumentando  ter 
sido prejudicado por não figurar na lista de convocados para a 2ª fase, mesmo tendo 
atingido pontuação suficiente. 

1.3  na  elaboração  de  seu  recurso  o  candidato  levou  em 
consideração o somatório das notas das Provas I (conhecimento) e II (redação).

1.4 o edital é claro em estabelecer que somente a pontuação 
da prova de conhecimento será considerada para fins classificatórios, tendo a redação 
cunho eliminatório.

“5.2.7  A  prova  de  redação,  observada  a  condição 
mínima  para  aprovação,  será  atribuído  o  conceito 
APTO  /  INAPTO,  não  tendo  cunho  classificatório,  
sendo eliminatória para os candidatos que obtiverem 
nota inferior a 70% (setenta por cento).”

1.5 a publicação do valor nominal da nota de redação se deu 
única e exclusivamente por funcionar como critério de desempate.

“6.3 Em caso de igualdade da média final, para fins de  
classificação  e  matrícula  no  curso,  terá  preferência,  
sucessivamente, o candidato que:
6.3.1 tenha maior nota na prova objetiva;
6.3.2 tenha maior nota na prova de redação;
6.3.3 tenha maior idade. ( art. 125 da DEPM).”

1.6 nos termos do edital o candidato recorrente não alcançou 
a  pontuação  mínima  necessária  para  fazer  jus  à  convocação  para  a  2ª  fase  do 
processo seletivo.

“5.16  Serão  convocados  para  submissão  à  2ª  fase  (TCF)  
todos os candidatos  aprovados na respectiva fase anterior,  



na proporção de 1,2 (um virgula dois) candidatos por vaga,  
de  acordo  com  o  quadro/sexo/categoria,  conforme  os  
critérios estabelecidos neste edital.”

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se inalterada a situação do 
candidato.

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

Belo Horizonte-MG,  24 de abril de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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