
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 287/10-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 no Despacho Administrativo nº 201/10 – DRH/CRS, de 04 de 
fevereiro de 2010, a análise dos recursos interpostos pelos candidatos ao CTSP/10-Interior – 
7ª RPM – 12126025-1 LUIZ FELIPE MENEZES FERREIRA e MG-11.460.294 THIAGO FONSECA 
MILEIB, referente ao exame preliminar foi publicada com erro de origem, onde constou exame 
preliminar  CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO,  sendo  que  o  certo  seria  EXAME  PRELIMINAR 
OTORRINOLARINGOLÓGICO; 

2   RESOLVE:

2.1 retificar o Despacho Administrativo nº 201/10 – DRH/CRS, de 
04 de  fevereiro  de  2010,  modificando  o  tipo  de  exame preliminar,  passando  a  constar  o 
seguinte no item 1.1: 

2.1.1  os candidatos  ao  CTSP/2010 – 7ª RPM – 12126025-1 
LUIZ  FELIPE  MENEZES  FERREIRA  e  MG-11.460.294  THIAGO  FONSECA  MILEIB 
interpuseram recursos administrativos por terem sido eliminados do processo seletivo, não se 
conformando  com  os  pareceres  que  os  consideraram  inaptos  no  exame  preliminar 
OTORRINOLARINGOLÓGICO (g.n.), pleiteando, ao final, que sejam revistos os atos que os 
tornaram inaptos, para continuarem participando das demais fases do certame;

2.2  quanto  aos  itens  restantes  no  Despacho  Administrativo  nº 
1298/08 DRH/CRS, permanecem inalterados.

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

  Belo Horizonte-MG,   05   de fevereiro de 2010. 

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