
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  15/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, 
de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades 
das Regiões de Polícia Militar  (RPM),  lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  14ª  RPM  –  MG-7.684.566 
WANDERSON DE SOUZA FERREIRA interpôs recurso administrativo por ter faltado à instrução 
prevista para o dia 14/12/2009, solicitando, ao final, autorização para realizar a próxima fase;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 o candidato afrontou o previsto nos  subitens 9.1, 9.2 e 9.3, “b” 
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.  9.2 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.  9.3  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;”;

1.2.2 também está previsto no subitem 9.12 do edital que regula o 
certame,  in  verbis:  “9.12  Para cumprimento  do  calendário  da  2ª  fase  do  concurso  (exames 
médicos preliminares), o candidato que não comparecer a partir do primeiro dia, considerando-se  
este  a  data  que  for  estipulada  no  ato  de  convocação  para  as  orientações  específicas,  será  
eliminado do concurso.”;

1.2.3 a divulgação da convocação para a 2ª fase do aludido concurso 
foi  publicada,  conforme  calendário  detalhado,  no  dia  10/12/2009,  no  site  do  Centro  de 
Recrutamento e Seleção,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 22   de janeiro de 2010.

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  16/10-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 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, 
de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades 
das Regiões de Polícia Militar  (RPM),  lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), 
publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  14ª  RPM –  MG-11.613.714 
DIEGO PINHEIRO MARCHEZINI interpôs recurso administrativo por ter chegado atrasado para 
a instrução prevista para o dia 14/12/2009, tentando justificar o motivo de seu atraso;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:

1.2.1 o candidato afrontou o previsto nos  subitem 9.3, “b” do edital 
regulador  do  certame,  in  verbis:  “9.3  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;”;

1.2.2 a divulgação da convocação para a 2ª fase do aludido concurso 
foi  publicada,  conforme  calendário  detalhado,  no  dia  10/12/2009,  no  site  do  Centro  de 
Recrutamento e Seleção,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG, 22  de janeiro de 2010.

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