
 
 

Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 180/2014-DRH/CRS 

                      O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto  
nº 18.445, de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-
103), e de acordo com o EDITAL n° 13, de 11dez12, que regula o concurso público 

para provimento do cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2013 (QOS/2013), faz publicar o despacho 

administrativo nº 180 /14-DRH/CRS, nos seguintes termos: 
 

1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a Requerente PATRÍCIA GASPAR PENA interpôs 

recurso administrativo, solicitando a revisão do ato de Anulação da Prova Teórico-
Prática de Clínica Médica da categoria/especialidade, cargo de médico especialidade 
clínica médica, sob o argumento de que a finalidade da prova teórico-prática é avaliar 

o nível de conhecimento dos candidatos, objetivo obtido com a prova já aplicada, visto 
que os conhecimentos requeridos para resolução desta prova não diferem daqueles 

exigidos para resolução de casos clínicos, teórico ou práticos, não se configurando, 
neste caso, o chamado “erro invencível”; 
 

   1.2 o Edital do concurso no item 6.16 dispõe que a prova 
teórico-prática constará de apresentação de casos clínicos, mediante descrição textual 

ou projeção; 
 

1.3 considerando a recomendação oriunda do Ministério 

Público de 15/09/2014, por meio do Inquérito Civil nº 0024.14.010875-4 na qual 
recomenda a anulação somente da Prova Teórico-Prática de Clínica Médica da 

categoria/especialidade; 
 

  2    RESOLVE: 

 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o ato de anulação da 
prova teórico - prática da especialidade de CLÍNICA MÉDICA/MÉDICO. 

 

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

 
Belo Horizonte-MG, 26 de setembro de 2014. 

 
 

(a) Emerson Mozzer, Ten Cel PM 
Chefe do CRS 


