
 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 172/14-DRH/CRS 
 

       O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08/08/2006, tendo em vista 
a autorização concedida pela Resolução nº 4.279, de  21/10/2013, a Resolução nº 
4.210, de 23/04/2012, a Resolução nº 4.027, de 29/05/2009, bem como o Edital 
DRH/CRS nº 13, de 17/12/2013, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) 
para os 1º e 3º Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2014 e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 

           1.1   as candidatas ao EAP/2014 PROVA I, NR 110.623-6 1° 
SGT QPE ILMARA LOPES PEREIRA E NR 122.694-3 1° SGT QPE MARLUCE ALVES 
TEIXEIRA, interpuseram recurso administrativo por não concordarem com o gabarito 
oficial da questão 09 solicitando, ao final, sua revisão; 

 
    1.2 as candidatas deixaram de observar o previsto no item 6 e 
subitens 6.1 e 6.4 do edital que regula o certame, in verbis:  
 

“6 Caberá recurso, devidamente fundamentado, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data 
de divulgação do ato a que se referir...”: 
 
“6.1 Serão indeferidos os recursos protocolados fora do 
prazo ou que descumpram o contido no item 6.” 

 
“6.4 A contagem dos prazos estabelecidos em todo 
este item 6, dos recursos, inicia-se no primeiro dia útil 
posterior ao ato específico, considerando-se o 
calendário da cidade de Belo Horizonte.” 
 

 1.3 a divulgação do gabarito ocorreu no dia 28abr14, através 
do site da PMMG. O candidato protocolou seu recurso neste Centro de Recrutamento e 
Seleção em data de 28 de julho de 2014, tornando-o intempestivo.  

 
 

  2 RESOLVE:  
 

                 2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 
 
                 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
                 Belo Horizonte-MG, 26 de setembro de 2014 

 
 

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


