
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 55/17-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 18, de 30 de dezembro de 2016, que regula o concurso público destinado a selecionar
candidatos para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM),
vagas para Unidades do Interior para o ano de 2017, (CFSd QPPM/2017-Interior) e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato ao CFSd QPPM/2017-Interior, CI n. MG-15765040, BRUNO DE
CASTRO CARVALHO, interpôs recurso administrativo no tocante à folha de respostas (gabarito)
da prova I (objetiva), tipo “A”;

1.2 o requerente alega que deixou de preencher o gabarito da folha de respostas
da prova I (objetiva) das 12 (doze) últimas questões, por ter perdido tempo pela sua concentração
na prova de redação, ensejando o não preenchimento completo da área de cada resposta, quando
do recolhimento da folha de respostas pelo aplicador. O candidato anexa ao recurso, cópia do
rascunho do gabarito do caderno de provas (disponível aos candidatos), para que possa ser
analisado e, considerado a pontuação atingida, incluindo as 12 (doze) últimas questões não
marcadas adequadamente no gabarito oficial;

1.3 o Edital regulador do certame, prevê em seus subitens 6.8.1 e 6.19.1, ipis
litteris:

6.8.1 As provas objetivas serão corrigidas através de leitura ótica,
não sendo prevista a correção manual, devendo o candidato
atentar para a forma correta de marcação de sua alternativa de
resposta, conforme orientações contidas neste edital, na folha de
respostas e no caderno de prova, sendo que as questões que
forem marcadas de forma diversa e, por isto, não reconhecidas
pela leitora ótica, não serão computadas para o candidato (salvo
em caso de situação provocada pela administração).
6.19.1 A folha de respostas (gabarito) será recolhida de todos os
candidatos após decorridas 03 (três) horas de prova.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso interposto, haja vista que preenche o pressuposto de
admissibilidade e tempestividade;



2.2 indeferir o recurso por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de maio de 2017.

(a)EMERSON MOZZER, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


