
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 798/13 – DRH/CRS

  
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital  DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CFO/2013 – MG-11.294.35 DANIEL 
BORGES  DA  CUNHA interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  a 
solução publicada no Despacho Administrativo nº 790/13 DRH/CRS de 03/06/2013;

1.2  quanto  ao  pedido  de  revisão  e  nova  contagem  das 
repetições feitas pelo candidato na prova de Flexão Abdominal do TCF, esta já foi feita, 
sendo consideradas como corretas apenas 12 (doze) repetições, conforme publicado 
no DESP. ADM. 790/13 – DRH/CRS. Além disso o candidato deve observar a previsão 
contida no subitem 8.7 do edital, in verbis: 

“8.7 A solução dos recursos é de competência do DRH,  
exceto  para  o  previsto  no subitem 8.2.1,  em instância  
única,  e  será  definitiva,  não  cabendo  novos  recursos,  
ainda que por parte de outros candidatos, contra matéria 
já  solucionada.  A  decisão  será  dada  a  conhecer,  
coletivamente, através do site do CRS.”

1.3  quanto ao pedido de aplicação de novo teste, há uma 
vedação legal prevista nos subitens 9.1 e 9.2 do edital que regula o certame:

“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 subitem 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.”

1.4  quanto  ao  pedido  de  divulgação  dos  nomes  dos 
membros da banca examinadora dos recursos, essa é composta pelos militares Cap 
PM Wellington Alves Pereira e 1º Ten PM Daniel Costa Prado, conforme Designação de 
Comissão publicada no BGPM nº 35 de 09/05/2013; 



1.6 quanto ao pedido de cópia da filmagem, em resposta à 
solicitação  procedida,  este  Centro  de  Recrutamento  e  Seleção  informa  que  a 
Constituição da República de 1988 dispõe no artigo 5º inciso X que “são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à 
indenização, pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Neste sentido, 
tem a pessoa o direito de opor-se à divulgação de sua imagem, sendo legítimo e 
constitucional o direito do cidadão de proteger sua imagem e intimidade;

1.6.1  a  gravação  dos  Testes  de  Capacitação  Física  dos 
concursos  públicos  realizados  pela  PMMG  não  são  confeccionadas  de  maneira 
individual,  contendo imagem de vários  candidatos,  sendo vedado à  Administração 
Pública fornecer cópia sem a autorização expressa dos demais;

1.6.2 caso o requerente queira, poderá solicitar diretamente 
ao Chefe do CRS o acesso à filmagem, em data e hora marcada pela Administração, a 
fim de assistir à gravação e proceder apontamentos.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido.

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

Belo Horizonte-MG, 24  de junho de 2013.

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