
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1601/08-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  3.967,  de 
18/04/2008 e o Edital  DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais  para  o ano  de 2009 –  cujas  vagas  são destinadas  às  unidades  da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH –  MG-8.011.618 
FERNANDO CAETANO DA SILVA  interpôs recurso administrativo em face de não 
concordar com o somatório dos pontos que lhes foram atribuídos, solicitando, ao final, 
revisão de sua pontuação; 

1.2 após verificação do gabarito do candidato, a nota que lhe 
foi  atribuída  confere,  conforme  segue  quadro  abaixo,  já  sendo  contabilizados  os 
pontos referentes às questões anuladas:

NOME DO CANDIDATO NOTA
FERNANDO CAETANO DA SILVA 86,25

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, devendo ser mantida a nota lançada 
no resultado oficial.

 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

              Belo Horizonte-MG,  24   de novembro de 2008. 

                                 (a)DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1602/08-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  3.967,  de 
18/04/2008 e o Edital  DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais  para  o ano  de 2009 –  cujas  vagas  são destinadas  às  unidades  da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH –  MG-15.852.912 
EDUARDO PEIXOTO JÚNIOR solicitou  nova oportunidade para  realizar  o  exame 
preliminar odontológico, alegando ter sido impedido de fazê-lo e que foi informado 
verbalmente que não poderia realizar o aludido exame por motivo de atraso; 

1.2 o candidato  deve observar  o  previsto no item 9.2 do 
edital que regula o certame, in verbis “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 o solicitante não estava presente na chamada realizada 
antes  do  início  das  atividades  previstas  para  o  dia  04nov08,  fato  presenciado  e 
confirmado  por  duas  testemunhas  que  assinaram  a  lista  de  presença  do  exame 
odontológico;

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

              Belo Horizonte-MG, 24 de novembro de 2008. 

                              (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1603/08-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  3.967,  de 
18/04/2008 e o Edital  DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais  para  o ano  de 2009 –  cujas  vagas  são destinadas  às  unidades  da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e,

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CTSP/09  –  RMBH –  MG-13.480.141 
SAULO VINÍCIO DE CASTRO interpôs solicitação por não ter comparecido para a 
chamada  prevista  para  o  dia  20out08,  onde  seriam  transmitidas  aos  candidatos, 
informações e datas dos exames preliminares de saúde – 2ª Fase, alegando o início de 
um novo serviço, motivo pelo qual teve que ausentar-se; 

1.2 o candidato  deve observar  o  previsto no item 9.2 do 
edital que regula o certame, in verbis “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;

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

              Belo Horizonte-MG, 24  de novembro de 2008. 

                              (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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