
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 32/17-DRH/CRS

O CORONEL PM, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições
regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de
14/01/2016, tendo em vista a autorização concedida pelo Estado Maior da
Polícia Militar de Minas Gerais, através do Memorando nº 11.429.3/16-EMPM, de
22/12/2016, e no Edital DRH/CRS nº 02, de 19/01/2017, que regula o processo
seletivo interno destinado a selecionar candidatos para o CURSO DE
OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COEsp), para o ano de 2017 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao COEsp/2017, Nº 140.105-8, CB PM
FERNANDO NEVES DO NASCIMENTO, interpôs recursos administrativos por
não concordar com sua pontuação nas provas de Barra Fixa e Teste de Natação
(400m) do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando recontagem das
repetições da Barra fixa, bem como, nova mensuração do tempo atingido no
Teste de Natação (400m);

1.2 a comissão de recursos, após análise das filmagens, verificou
que:

1.2.1 de acordo com previsto no ANEXO "E" DO EDITAL
DRH/CRS Nº 02/2017 em seu item 6, o candidato executou 16 (dezesseis)
repetições corretas na prova de Barra Fixa, e não 15 (quinze), conforme
contabilizado anteriormente pelo examinador da prova;

1.2.2 a contagem de tempo referente ao Teste de Natação (400m)
está correta conforme especificado em ata.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido referente à prova de Barra Fixa, considerando
válidas 16 (dezesseis) repetições e alterando a nota de 07,25 (sete vírgula vinte
e cinco) para 07,50 (sete vírgula cinquenta) pontos;

2.3 indeferir o pedido referente ao Teste de Natação (400m),
mantendo inalterado o tempo e a pontuação alcançados pelo candidato.
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Bom dia!
Em anexo, despacho administrativo que trata de resultado de análise de recursos de um candidato ao COESP, para vossa análise/assinatura.
O documento necessita ser publicado nesta data.
Respeitosamente,

Maj Graziela




