
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 57/17-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 17, de 06 de dezembro de 2016, que regula o processo seletivo interno para a admissão ao
Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública
(CHO/CSTGSP), vagas para o quadro de oficiais complementares e de oficiais especialistas
(categorias de comunicações, músico, motomecanização, auxiliar de saúde e armeiro) da Polícia
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2017, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato, inscrição n. 1193705, JOÃO BATISTA SOARES, interpôs
recurso administrativo contra a nota da prova II (dissertativa) do concurso em lide. Através do
Despacho Administrativo n. 29/17-DRH/CRS publicado na data de 28/04/2017, o recurso foi NÃO
CONHECIDO, ITENS 9.1.9 e 9.3.4, ipis litteris:

9.1.9 Não será conhecido o recurso que contrariar as normas
estabelecidas neste Edital.
9.3.4 Para o recurso contra a prova dissertativa (redação), as razões
do candidato deverão ser apresentadas em folha avulsa aos seus
dados de identificação, conforme orientações constantes do
formulário do anexo “D”, sob pena de não ser conhecido. Não serão
aceitos recursos coletivos, ou seja, cada candidato deverá entregar
um único recurso individual, contendo todas as argumentações
questionadas.

1.2 o requerente não concordando com o resultado publicado, solicita revisão;

1.3 o Edital regulador do certame no tocante aos prazos recursais, prevê em
seus subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.1.9 e 9.1.10, respectivamente, ipis litteris:

9.1.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, de qualquer
resultado de prova, teste, avaliação, exame ou de ato específico,
devendo o candidato protocolar requerimento conforme modelo
constante do ANEXO “C” ao ANEXO “F”, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, excetuando-se, deste prazo, a avaliação psicológica.



9.1.2 Para retirada de cópia dos documentos que são disponibilizados
pela Administração, o candidato ou seu procurador, poderá
comparecer ao CRS, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a
partir do primeiro dia útil após a data de divulgação no site do CRS, do
resultado da prova, teste, avaliação psicológica ou exame, ou de ato
específico.
9.1.3 Para fins de interposição de recurso, o prazo de 02 (dois) dias
úteis se inicia no primeiro dia útil posterior ao término do prazo
estipulado no subitem 9.1.2.
9.1.5 Os recursos dirigidos ao Coronel PM Diretor de Recursos
Humanos são em instância única, devendo ser protocolados da
seguinte forma:
[...].
9.1.9 Não será conhecido o recurso que contrariar as normas
estabelecidas neste Edital.
9.1.10 A solução dos recursos é de competência do Coronel PM
Diretor de Recursos Humanos e será definitiva, não cabendo novos
recursos, contra matéria já solucionada. A decisão será dada a
conhecer, coletivamente, através do endereço eletrônico do CRS,
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs.
9.1.11 Da mesma forma, serão definitivos os atos de solução de
recursos que resultarem na anulação ou alteração do gabarito de
questão de prova, não cabendo recursos ao novo gabarito.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso interposto haja vista que não preenche os
pressupostos de admissibilidade, tempestividade e 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


