
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 192/09-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  3.959,  de 
18/01/2008 e o Edital DRH/CRS nº 01, de 30/01/2008, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões lotadas no 
interior do Estado, publicado no “Minas Gerais” nº 021, de 31/01/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP-09 – 9ª RPM –  MG-9.338.978 
DENIS MACHADO DE MELO  interpôs  recurso  administrativo  em face  de  ter  sido 
contra-indicado no exame psicológico, apresentando suas razões escritas onde requer 
alteração do resultado e solicitando agendamento da entrevista de devolução; 

 
1.2 conforme subitem 8.1 do edital que regula o certame, 

in verbis: “8.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias  
úteis contados a partir da divulgação do ato a que se referir, exceção ao previsto nos 
subitens 8.5.2.3 e 8.5.3 deste edital.”;

1.3  o  resultado  da  4ª  fase  (exames  psicológicos)  foi 
divulgado no site do Centro de Recrutamento e Seleção em 19/12/2008;

1.4 o recorrente protocolou seu recurso no CRS em data 
de 29/12/2008, tornando suas razões de defesa intempestivas;

1.5 quanto à solicitação de agendamento de entrevista de 
devolução, de acordo com o item 9.15.1 do edital que regula o certame, a entrevista 
será agendada para o dia 03/03/2009 às 10:00 h, à rua Paraíba nº 1.441, 7º andar, 
bairro Savassi, Belo Horizonte - MG; 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, quanto às razões de defesa 
interpostas intempestivamente;

2.2  deferir  o  pedido  de  agendamento  de  entrevista  de 
devolução.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 26  de fevereiro de 2009.

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