
 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 277/09-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 – 4.312.011 
EDINALDO VIEIRA DE BRITO interpôs recurso administrativo em face de não 
concordar com sua eliminação da 4ª Fase - Teste de Capacitação Física, alegando 
que compareceu à APM no dia 30/04/2009, mas que foi informado que sua equipe 
estava marcada para o dia 29/04/2009, solicitando, nova oportunidade para 
realização dos teste; 
                                                                                                                                                    
    1.2 após análise pela Comissão de Recursos, constatou-
se que o recorrente equivocou-se quanto à data de realização dos testes, pois seu 
nome constava na relação da equipe B-7, que realizou os testes no dia 
29/04/2009; 
  
    1.3 conforme previsto no subitem 9.2 do edital que 
regula o certame, in verbis: “9.2 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 conhecer do recurso posto que presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
  2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, 
mantendo a eliminação do recorrente. 
   

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

        Belo Horizonte-MG, 22 de maio de 2009. 
 
 
 

  (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 
       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 278 /09-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-14.259.649 
HÉBER TEIXEIRA NUNES interpôs recurso administrativo em face de não concordar 
com sua pontuação no exercício de Teste Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando revisão; 
 
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 01 (uma) repetição do exercício de forma correta 
conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a 
aplicação do Teste de Capacitação Física; 
 
    2 RESOLVE: 

 
  2.1 conhecer do recurso posto que presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
    2.2 deferir o pedido parcialmente pelas razões acima 
explicitadas, modificando de 0 (zero) para 01 (uma) o número de repetições válidas 
atribuídas ao candidato no exercício de barra do TCF e, alterando sua nota para 12 
(doze) pontos; 
 
    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 maio de 2009. 

 
 

 (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  279 /09-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 a candidata ao CTSP/09 – RMBH – MG-8.423.084 
MARLUANA MARA DE ASSIS MENDES interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o número de repetições registradas pela Comissão nos exercícios de 
Flexão Abdominal e Flexão de Braços, do Teste de Capacitação Física (TCF), 
solicitando revisão;                                                                                                               
            
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de 
Recursos, constatou-se que a recorrente realizou 19 (dezenove) repetições corretas 
no exercício de Flexão Abdominal e 02 (duas) repetições corretas no exercício de 
Flexão de Braços, conforme previsto na Resolução nº 3322, de 24 de setembro de 
1996;    
 

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, 
mantendo inalterada a pontuação da recorrente. 
   

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

        Belo Horizonte-MG, 22 de maio de 2009. 
 

 
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 

       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 280 /09-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 a candidata ao CTSP/09 – RMBH – MG-15.732.369 
MARCELLE SANTOS CABRAL interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua pontuação no exercício Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física (TCF), 
alegando que realizou 22 (vinte e duas) repetições corretas e não 16 (dezesseis) como 
registrado pela Comissão,  solicitando, ao final, revisão; 
 
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que a candidata realizou 20 (vinte) repetições do exercício de forma 
correta conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a 
aplicação do Teste de Capacitação Física; 
 
    2 RESOLVE: 

 
  2.1 conhecer do recurso posto que presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
    2.2 deferir o pedido parcialmente pelas razões acima 
explicitadas, modificando de 16 (dezesseis) para 20 (vinte) o número de repetições 
válidas atribuídas à candidata no exercício de flexão abdominal do TCF e, alterando sua 
nota para 15 pontos; 
 
    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 maio de 2009. 

 
 

 (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 281 /09-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-14.370.599 
RAYSON CARVALHO BARBOSA interpôs recurso administrativo em face de não 
concordar com sua pontuação no exercício de Teste Dinâmico de Barra do Teste de 
Capacitação Física (TCF), solicitando revisão; 
 
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 01 (uma) repetição do exercício de forma correta 
conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a 
aplicação do Teste de Capacitação Física; 
 
    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, 
modificando de 0 (zero) para 01 (uma) o número de repetições válidas atribuídas ao 
candidato no exercício de barra do TCF e, alterando sua nota para 12 (doze) pontos; 
 
    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 maio de 2009. 

 
 
 
 

 (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 282 /09-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-10.227.248 
EDIRCEU RAFAEL AMÂNCIO SANTOS interpôs recurso administrativo em face de não 
concordar com sua pontuação no exercício de Teste Dinâmico de Barra do Teste de 
Capacitação Física (TCF), solicitando revisão; 
 
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato realizou 01 (uma) repetição do exercício de forma correta 
conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a 
aplicação do Teste de Capacitação Física; 
 
    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, 
modificando de 0 (zero) para 01 (uma) o número de repetições válidas atribuídas ao 
candidato no exercício de barra do TCF e, alterando sua nota para 12 (doze) pontos; 
 
    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 maio de 2009. 

 
 
 

 (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 283/09-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-
11.209.564 ÂNGELO NEI DE MORAIS interpôs recurso administrativo por 
não concordar com o número de repetições registradas pela Comissão no 
exercício de Flexão Abdominal do Teste de Capacitação Física (TCF), alegando 
que realizou mais de 15 (quinze) repetições corretas, solicitando, ao final, 
revisão;                                                                                                                         
            
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de 
Recursos, constatou-se que o recorrente realizou 10 (dez) repetições corretas 
no exercício de Flexão Abdominal, conforme previsto na Resolução nº 3322, de 
24 de setembro de 1996;    
 

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, 
mantendo inalteradas a pontuação e a eliminação do recorrente. 
   

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

        Belo Horizonte-MG,  22  de maio de 2009. 
 
 

 
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 

       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 284/09-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 a candidata ao CTSP/09 – RMBH – MG-13.499.759 
ELISÂNGELA GRAZIELLE SOARES DE OLIVEIRA FÉLIX interpôs recurso 
administrativo por não concordar com sua eliminação no teste de Flexão 
Abdominal, do Teste de Capacitação Física (TCF), alegando que a candidata que a 
segurou para auxiliar na execução do exercício, não o fez de forma correta, 
ocasionando sua eliminação, solicitando ao final, revisão;                                                         
            
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de 
Recursos, constatou-se que a candidata que auxiliou a recorrente, o fez de forma 
correta, não prejudicando na execução do exercício; 
  
    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, 
mantendo inalterada a pontuação da recorrente. 
   

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

 
        Belo Horizonte-MG,  22  de maio de 2009. 

 
 

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 
       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 285/09-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 a candidata ao CTSP/09 – RMBH – MG-14.932.887 
FERNANDA KENNIL SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o número de repetições registradas pela Comissão no exercício de Flexão 
Abdominal do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão da filmagem;                     
            
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de 
Recursos, constatou-se que a recorrente realizou 14 (quatorze) repetições corretas 
no exercício de Flexão Abdominal, conforme previsto na Resolução nº 3322, de 24 
de setembro de 1996;    
 

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, 
mantendo inalterada a pontuação da recorrente. 
   

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

        Belo Horizonte-MG, 22   de maio de 2009. 
 
 

 
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 

       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 286/09-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-
11.759.340 WARLEY BATISTA DE SOUZA interpôs recurso administrativo 
por não concordar com o tempo registrado na segunda tentativa da Prova de 
Agilidade do Teste de Capacitação Física (TCF), alegando que realizou a prova 
em um tempo menor que o registrado, solicitando, ao final, revisão;                                  
            
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de 
Recursos, constatou-se que o exercício foi aplicado corretamente, conforme 
previsto na Resolução nº 3322, de 24 de setembro de 1996;    
 

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, 
mantendo inalterada a pontuação do recorrente. 
   

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

        Belo Horizonte-MG, 22 de maio de 2009. 
 
 

 
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 

       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 287/09-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 os candidatos ao CTSP/09 – RMBH – MG-15.908.037 ATYLLA 
GOMES DE ALMEIDA, MG-11.507.607 FABIANA GUSMÃO RODRIGUES, 
MG-16.139.160 FILIPE ERNESTO MACHADO FERREIRA, MG-15.487.081 
FLORINDA MARTA MOREIRA DA SILVA, DF-2.049.930 LEONARDO JOSÉ 
TAVEIRA E MG-14.149.137 MAXIMILIANO GOULART CÉSAR interpuseram 
recursos administrativos alegando que na data da realização do Teste de 
Capacitação Física se encontravam debilitados,  solicitando, ao final, nova data 
para realizar a prova de Resistência Aeróbica (2400 m);                                                    
            
    1.2 após análise dos recursos verificou-se  que as 
solicitações dos candidatos descumprem os itens 9.1 e 9.1.1 do edital regulador 
do certame, in verbis: “9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido para sua 
realização. 9.1.1 O disposto no item 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.” 
 

2 RESOLVE: 
 

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

  2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima 
explicitadas, mantendo a eliminação dos recorrentes. 
   

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

        Belo Horizonte-MG,  22   de maio de 2009. 
 
 

 
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 

       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 288/09-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 a candidata ao CTSP/09 – RMBH – MG-14.538.635 LUCIMAR 
PEREIRA LOPES interpôs recurso administrativo alegando que na data da 
realização dos teste de capacitação física se encontrava debilitada,  solicitando, 
ao final, nova data para realizar a prova de abdominal;                                                     
            
    1.2 após análise dos recursos verificou-se que a 
solicitação da candidata descumprem os itens 9.1 e 9.1.1 do edital regulador do 
certame, in verbis: “9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou 
exames, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido para sua 
realização. 9.1.1 O disposto no item 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.” 
 

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, 
mantendo inalteradas a pontuação e a eliminação da recorrente. 
   

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

        Belo Horizonte-MG,   22   de maio de 2009. 
 
 

 
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 

       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 289 /09-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 os candidatos ao CTSP/09 – RMBH – M-8.836.743 
DIEGO LOPES MARTINS E DF-2.029.858 RENATO DA SILVA NASCIMENTO 
interpuseram recursos administrativos alegando que na data da realização do Teste de 
Capacitação Física se encontravam debilitados, solicitando, ao final, nova data para 
realizar a prova de barra; 
 
    1.2 após análise dos recursos verificou-se  que as 
solicitações dos candidatos  descumprem os itens 9.1 e 9.1.1 do edital regulador do 
certame, in verbis: “9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou exames, 
nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido para sua realização. 9.1.1 O 
disposto no item 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.” 
 
    2 RESOLVE: 

 
    2.1 conhecer dos recursos posto que presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
    2.2 indeferir os pedidos pelas razões acima explicitadas, 
mantendo inalteradas a pontuação e a eliminação dos recorrentes. 
     

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

             
               Belo Horizonte-MG,  22  de maio de 2009. 

 
 

 (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  290/09-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-
10.880.900 ALISSON GUIMARÃES BORGES interpôs recurso administrativo 
por não concordar com pontuação e consequente eliminação no teste de 
Resistência Aeróbica (2.400m) do Teste de Capacitação Física (TCF), alegando 
que a marcação de seu tempo foi feito de forma incorreta, solicitando, ao final, 
revisão;                                                                                                                                                                                
            
    1.2 após análise pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o teste de resistência aeróbica foi realizado conforme previsto 
na Resolução nº 3322, de 24 de setembro de 1996. A chegada do candidato foi 
testemunhada por outros 02 (dois) candidatos de sua bateria, conforme consta 
na ata de aplicação do teste.    
 

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, 
mantendo inalteradas a pontuação e a eliminação do recorrente. 
   

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

        Belo Horizonte-MG, 22 de maio de 2009. 
 
 

 
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 

       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  291 /09-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 a candidata ao CTSP/09 – RMBH – MG-16.400.643 
LEIDIANA MARIANO DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com sua eliminação na Prova de Agilidade do Teste de Capacitação Física 
(TCF), alegando que realizou a segunda tentativa de forma correta, solicitando 
revisão da filmagem; 
 
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de 
Recursos, constatou-se que a candidata realizou a segunda tentativa da prova de 
Agilidade de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, 
anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física, sendo constatado 
o tempo de 11'18 (onze segundos e dezoito centésimos). 
 
    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, 
modificando de 0 (zero) para 15 (quinze) a pontuação da recorrente, com base no 
tempo auferido; 
 
    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 maio de 2009. 

 
 
 

 (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 292 /09-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-
15.277.063 JEAN PETER TEIXEIRA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o número de repetições registradas pela Comissão no exercício 
de Teste Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF), alegando que 
realizou 01 (uma) repetição correta, mas que não foi computada, solicitando, 
ao final, revisão da filmagem;                                                                                          
            
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de 
Recursos, constatou-se que o recorrente não realizou nenhuma repetição 
correta no exercício de Teste Dinâmico de Barra, conforme previsto na 
Resolução nº 3322, de 24 de setembro de 1996;    
 

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, 
mantendo inalterada a pontuação do recorrente. 
   

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

        Belo Horizonte-MG,  22  de maio de 2009. 
 
 

 
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 

       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 293/09-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 a candidata ao CTSP/09 – RMBH – 21907721-1 
GABRIELA GONÇALVES DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não 
concordar com sua eliminação na Prova de Agilidade do Teste de Capacitação Física 
(TCF), alegando que realizou a segunda tentativa de forma correta, solicitando 
revisão da filmagem; 
 
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de 
Recursos, constatou-se que a candidata realizou a segunda tentativa da prova de 
Agilidade de forma correta, conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, 
anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de Capacitação Física, sendo constatado 
o tempo de 11'51 (onze segundos e cinquenta e um centésimos). 
 
    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, 
modificando de 0 (zero) para 14 (quatorze) a pontuação da recorrente, com base 
no tempo auferido; 
 
    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 maio de 2009. 

 
 
 

 (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  



 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 294 /09-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-
10.558.909 LEANDRO DE JESUS GONÇALVES interpôs recurso 
administrativo por não concordar com o número de repetições registradas pela 
Comissão no exercício de Teste Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação 
Física (TCF), alegando que realizou 02 (duas) repetições corretas, mas que não 
foram computadas, solicitando, ao final, revisão da filmagem;                                            
            
    1.2 após análise da filmagem pela Comissão de 
Recursos, constatou-se que o recorrente não realizou nenhuma repetição 
correta no exercício de Teste Dinâmico de Barra, conforme previsto na 
Resolução nº 3322, de 24 de setembro de 1996;    
 

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, 
mantendo inalterada a pontuação do recorrente. 
   

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

        Belo Horizonte-MG, 22 de maio de 2009. 
 
 

 
(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM 

       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 


