
 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 33/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM WARLEY 

MARQUESINI interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:  
 
 1.2.1 na linha 2, o erro de ortografia assinalado na redação diz 

respeito à grafia da palavra “absolvição”, Conforme CEGALLA (2008:80), o til sobrepõe-se às 
letras “a” e “o” para indicar vogal nasal. Logo, a alegação não procede; 

 
 1.2.2 nas linhas 6, 8 e 15, o erro de ortografia quanto às palavras 

“informação”, “cidadão” e “televisão” são idênticos ao da linha 2. Logo, as alegações procedem, 
devendo serem revertidos 3 (três) pontos à nota final da redação; 

 
 1.2.3 na linha 3, de acordo com CEGALLA (2008:58), a cedilha é 

usada para representar o fonema “s”. Na palavra “divulgação”, a cedilha foi incorretamente 
grafada. Desta forma, há erro de ortografia, e, portanto, a alegação não procede, 

 
 1.2.4 na linha 12, a palavra “opinião” foi grafada incorretamente, 

pois falta a letra “i” depois da letra “p”. Portanto, a alegação não procede; 
 
 1.2.5 quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.5.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o desenvolvimento 

da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema. Essas informações, embora pertinentes para o desenvolvimento do 
tema, não aparecem totalmente integradas no texto. O tema é preservado, ainda que haja 
desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista; 

 
 1.2.5.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto. Expõe tangencialmente ideias com percurso previsível, sem apresentação de 
um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de 
vista; 

 1.2.5.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: as relações 
entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 



uso de recursos coesivos; 
 
 1.2.5.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre 
concisão e complexidade; 

 
 1.2.5.5 no quesito Propriedade Vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os 
argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo, 

 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 71 

(setenta e um) para 74 (setenta e quatro) pontos; 
  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  34/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, 
de 18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior 
de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) 
para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM WILSON 
MARFÓRIO MENDES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
 
 1.2.1 na linha do título: o erro assinalado corresponde ao uso de 

maiúscula na palavra “poder”. Conforme Cegalla (2008: 64-66), não há qualquer 
justificativa que corrobore o uso de maiúscula nessa palavra. Logo, procede o ponto 
descontado; 

 
 1.2.2 na linha 18, o erro de ortografia assinalado na redação diz 

respeito a grafia da palavra “televisão”. A Comissão Revisora verificou que por analogia a 
grafia está correta, a letra “S” do candidato, nas linhas ( 2,3,7,8,14) foi escrita da mesma 
forma. Portanto, as alegações do candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto 
à nota final da redação; 

 
 1.2.3 na linha 19, com relação à ortografia, as alegações do  

candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação; 
 
 1.2.4 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.4.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o 

desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema; 

 
 1.2.4.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de ideias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor; 

 
 1.2.4.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: as 



relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade 
e diversificação no uso de recursos coesivos; 

 
 1.2.4.4 no quesito Organização adequada de parágrafos, há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade; 

 
 1.2.4.5 no quesito Propriedade vocabular: o candidato  demonstra 

ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em 
vista os argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de 
Conteúdo, 

  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
86 (oitenta e seis) para 88 (oitenta e oito) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 35/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM JOSÉ MARCOS DE 
FARIA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
 
 1.2.1 na linha do título as alegações do candidato são 

procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação; 
 
 1.2.2 na linha 4, as alegações do candidato são procedentes 

CEGALLA (2008:442), revertendo-lhe 1(um) ponto à nota final da redação; 
  
 1.2.3 na linha 5, as alegações do candidato não procedem, a 

marcação foi de ortografia e não morfossintaxe. O candidato grafou a palavra “órgão” sem 
o devido acento gráfico, Dicionário escolar da língua portuguesa/Academia Brasileira de 
Letras. 2ªed(2008:928); 

  
 1.2.4 nas linhas 9 e 10, há erro de pontuação. A penalidade não é 

a mesma. CEGALLA (2008:428-429), portanto, as alegações do candidato não procedem; 
  
  1.2.5 nas  linhas 13 e 14, há erro de pontuação, CEGALLA 

(2008:429-430). Portanto as alegações do candidato não procedem; 
 
  1.2.6 na linha 15, as alegações do candidato são procedentes, 

pois não há erro de pontuação CEGALLA (2008:429), revertendo-lhe 2(dois) ponto à nota 
final da redação; 

 
 1.2.7 na linha 15, o erro de ortografia assinalado na redação diz 

respeito à grafia da palavra “divulgação”.  Conforme CEGALLA (2008:80), o til sobrepõe-se 
às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal. Desta forma, há erro de ortografia, e, portanto, 
a alegação não procede; 

 
 1.2.8 nas linhas 16 e 22, há erro de pontuação. O ponto final 

emprega-se, principalmente, para fechar o período CEGALLA (2008:431). Desta forma, as 
alegações do candidato não procedem; 

 



 1.2.9 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.9.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o 

desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;  

 
 1.2.9.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de ideias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor; 

 
 1.2.9.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: as 

relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade 
e diversificação no uso de recursos coesivos; 

 
 1.2.9.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há 

níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua 
totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade; 

 
 1.2.9.5 no quesito Propriedade Vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão 
Revisora, tendo em vista os argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto 
aos itens de Conteúdo, 

  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
65 (sessenta e cinco) para 70 (setenta) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 36/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM CARLOS HENRIQUE 

COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:  
 
 1.2.1 na linha do título, os erros assinalados correspondem ao uso 

de maiúscula nas palavras “Verdade” e “Interesse”. Conforme Cegalla (2008: 64-66), não há 
qualquer justificativa que corrobore o uso de maiúsculas nessas palavras. Logo, as alegações 
não procedem; 

 
 1.2.2 nas linhas 3 e 5, o uso do pronome demonstrativo “neste” e 

“nisto” retomam algo que já foi anteriormente expresso nas linhas 1 a 4 (Cegalla, 2008:564-
565). Por esse motivo, o candidato incorreu no erro deste pronome e as alegações não 
procedem; 

 
 1.2.3 na linha 15, a palavra “opiniões” encontra-se separada 

silabicamente de forma incorreta. Segundo Cegalla (2008:38), na partição de palavras de mais 
de duas sílabas, não se isola sílaba formada por uma vogal. Logo, a alegação não procede; 

 
 1.2.4 quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.4.1 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas 
sem relação entre si, além da ausência de defesa de um ponto de vista crítico e maduro. O 
texto apresenta problemas de articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos 
argumentos à tese central; 

 
 1.2.4.2 no quesito Propriedade vocabular, o candidato demonstra ter 

bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os 
argumentos supracitados, mantém os itens do conteúdo inalterados, 

 
 
 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 



 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  37/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, aprovado pela 
Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 18jul12, tendo em vista o 
Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros 
de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar 
de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CHO/2013 – 2º SGT QPE POLIANE HERÁCLITA 

BARBOSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:  
 
 1.2.1 na linha 5, o erro assinalado corresponde ao uso do ponto final 

que emprega-se, principalmente, para fechar o período. Conforme CEGALLA (2008: 431), não há 
qualquer justificativa que corrobore no sentido de confundir o final da letra “a” com a pontuação. 
Logo, procede o ponto descontado; 

 
 1.2.2 na linha 8, o erro de ortografia assinalado na redação diz respeito 

a grafia da palavra “opiniões”. Conforme CEGALLA (2008:80), o til sobrepõe-se às letras “a” e “o” 
para indicar vogal nasal. CEGALLA (2008:58), portanto, a alegação não procede; 

 
 1.2.3 nas linhas 9, 10, 11 e 16, o erro de ortografia quanto à palavra 

“população”, “manifestações” e “condenação” é idêntico ao da linha 8. Logo, as alegações procedem, 
revertendo 3 (três) pontos à nota final da redação; 

 
 1.2.4 nas linhas 21 e 23, o erro de ortografia diz respeito a grafia das 

palavras “ mídias” e “indivíduos”, o erro não é idêntico, pois são palavras distintas. Desta forma, há 
erro de ortografia, e, portanto, as alegações não procedem, 

 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 76 

(setenta e seis) para 79 (setenta e nove) pontos; 
  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 38/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, 
de 18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior 
de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) 
para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM MARCO AURÉLIO 

DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que:   
 
 1.2.1 na linhas 3, o erro de ortografia assinalado na redação diz 

respeito a grafia da palavra “comunicação”.  Conforme CEGALLA (2008:80), o til sobrepõe-
se às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal, CEGALLA (2008:58), a cedilha é usada para 
representar o fonema “s”. Desta forma, há erro de ortografia, e, portanto, a alegação não 
procede; 

 
 1.2.2  na linha 13, as alegações são procedentes, devendo ser 

revertido 1 (um) ponto à nota final da redação; 
 
 1.2.3 quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.3.1 no quesito Adequação do uso de articuladores: as 

relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade 
e diversificação no uso de recursos coesivos; 

 
 1.2.3.2 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão 
Revisora, tendo em vista os argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto 
aos itens de Conteúdo, 

 
 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 



81 (oitenta e um) para 82 (oitenta e dois) pontos; 
  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 39/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM ANDRÉ MOREIRA 

COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:  
 
 1.2.1 na linha 25, o erro de morfossintaxe assinalado na redação diz 

respeito à repetição da palavra “mídia”, assinalada nas linhas anteriores e penalizada na linha 
25. A Comissão Revisora verificou que essa palavra foi escrita repetidamente e 
desnecessariamente, além de estarem muito próxima umas das outras (linhas 7, 8, 11, 13, 17 
e 22). Ademais, houve uma repetição consecutiva da palavra no desenvolvimento do texto, 
podendo ter sido substituída por outro termo de igual valor semântico. A linha 25 constitui uma 
explicação do (a) corretor (a) para a penalização da palavra “mídia”, grafada anteriormente no 
texto. Portanto, as alegações não procedem, conforme Cegalla (2008:621), 

 
 1.2.2 quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o desenvolvimento 

da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema. Essas informações, embora pertinentes para o desenvolvimento do 
tema, não aparecem totalmente integradas no texto. O tema é preservado, ainda que haja 
desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista; 

 
 1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas 
sem relação entre si, além da ausência de defesa de um ponto de vista crítico e maduro. O 
texto apresenta problemas de articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos 
argumentos à tese central; 

 
 1.2.2.3 no quesito Adequação ao uso dos articuladores: o texto 

apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. As 
necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente inexistentes. A 
conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados; 

 
 1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há níveis 



razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre 
concisão e complexidade; 

 
 1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, as notas atribuídas aos itens de Conteúdo 
permanecem sem alteração, uma vez que se trata de uma avaliação justa sob todos os 
aspectos,  

 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 40/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, aprovado pela 
Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 18jul12, tendo em vista o 
Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros 
de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar 
de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM WELLINGTON RIBEIRO 

CALDEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 

quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o desenvolvimento da 

redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do 
tema. Essas informações, embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, não aparecem 
totalmente integradas no texto. O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às 
vezes, o ponto de vista; 

 
 1.2.2 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e 
complexidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os argumentos supracitados, mantém 
inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo, 

 

 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  41/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CHO/2013 – 2º SGT PM MARIA CHARLES 

BARBOSA RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 

quanto ao conteúdo:   
 
 1.2.1 no quesito Adequação ao uso dos articuladores: as relações 

entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos; 

 
 1.2.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre 
concisão e complexidade; 

 
 1.2.3 no quesito Propriedade vocabular: a candidata apresenta 

pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e 
originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os argumentos supracitados,  
mantém inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo,  

 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 42/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, 
de 18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior 
de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) 
para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM ROBERTO JOSÉ 

VELOSO MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que:   
 
 1.2.1 na linha 20, o erro de ortografia assinalado na redação diz 

respeito à grafia da palavra “marcação”.  Conforme CEGALLA (2008:80), o til sobrepõe-se 
às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal, tendo a marcação do til na palavra grafada de 
forma incorreta, haja vista que o til se encontra entre as vogais “a” e “o”. Desta forma, há 
erro de ortografia, e, portanto, a alegação não procede; 

 
 1.2.2 na linha 26, o erro de ortografia assinalado na redação diz 

respeito à grafia da palavra “proporção”.  Na palavra há a ausência indubitável da marcação 
do til, e, portanto, a Comissão Revisora indefere o pedido. 

 
 1.2.2 quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.2.1 no quesito Adequação do uso de articuladores: as 

relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade 
e diversificação no uso de recursos coesivos; 

 
 1.2.2.2 no quesito Propriedade Vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão 
Revisora, tendo em vista os argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto 
aos itens de Conteúdo, 

 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada. 



  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  43/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CHO/2013 – 1º SGT QPE ADRIANA 

APARECIDA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:  
 
 1.2.1 nas linhas 3, a alegação procede, devendo ser revertido 1 (um) 

ponto à nota final da candidata; 
 
 1.2.2 quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o desenvolvimento 

da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;  

 
 1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o  ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se 
limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no 
interior do texto. Expõe tangencialmente ideias com percurso previsível, sem apresentação de 
um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa desse mesmo ponto de 
vista; 

 
 1.2.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 

apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. As 
necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente inexistentes. A 
conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados; 

 
 1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade; 

 
 1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo. A candidata apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os 



argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo, 
 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 81 

(oitenta e um) para 82 (oitenta e dois) pontos; 
  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  44/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, aprovado pela 
Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 18jul12, tendo em vista o 
Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros 
de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar 
de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 

1 CONSIDERANDO QUE:  
 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT QPE MARCO AURÉLIO DA 

CRUZ CORRÊA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que 

quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.1 no quesito Argumentação coerente das ideias e informatividade: o 

ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias se limitam ao senso comum, 
com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias no interior do texto. Apresenta 
repetitividade de erros atrapalhando a evolução do texto. Expõe tangencialmente ideias com 
percurso previsível, sem apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade 
na defesa desse mesmo ponto de vista;  

 
 1.2.2 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 
fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre concisão e 
complexidade; 

 
 1.2.3 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma razoável 

complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente prolixo. O 
candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os argumentos 
supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo, 

 

 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

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

 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 45/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, aprovado pela 
Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 18jul12, tendo em vista o 
Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros 
de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar 
de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM WELLINGTON 

GONÇALVES LOUZADA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:  
 
 1.2.1 na linha 8, o erro de ortografia assinalado na redação diz respeito 

a grafia da palavra “informação”.  Conforme CEGALLA (2008:80), o til sobrepõe-se às letras “a” e “o” 
para indicar vogal nasal. Desta forma, há erro de ortografia, e, portanto, a alegação não procede; 

 
 1.2.2 na linha 16, com relação ao erro de morfossintaxe “são claros” é 

um problema de Concordância verbal, em momento algum o candidato foi penalizado no quesito 
pontuação. Desta forma, há erro de morfossintaxe, e, as alegações não procedem; 

 
 1.2.3 quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.3.1 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio 
entre concisão e complexidade; 

 
 1.2.3.2 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra ter 

bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os 
argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo, 

 

 2 RESOLVE: 
 

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

 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 46/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, 
de 18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior 
de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) 
para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM CLÁUDIO FREITAS 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
 
 1.2.1 na linha 19, com relação à morfossintaxe, as alegações do 

candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação; 
 
 1.2.2 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.2.1 o desenvolvimento da redação, embora demonstre um 

projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso 
comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema; 

 
 1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias 
no interior do texto. Expõe tangencialmente ideias com percurso previsível, sem 
apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa 
desse mesmo ponto de vista. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os argumentos 
supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo, 

  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
81 (oitenta e um) para 82 (oitenta e dois) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

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



 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 47/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM FÁBIO VALENZI 
interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: a Comissão 

Revisora percebeu que o desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro 
de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-
se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Embora o texto não 
mereça a nota total, resolve-se atribuir a esse quesito mais 2 (dois) pontos à nota final da 
redação; 

 
 1.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade, além de dados que poderiam ser mais esclarecidos no interior do texto , 
e não apenas citados, como, por exemplo, o caso do filme “O Informante”. Apesar disso, a 
Comissão Revisora atribui mais 2 (dois) pontos a esse quesito de Conteúdo; 

 
 1.2.3 no quesito Adequação ao uso dos articuladores: o texto 

apresenta pouca progressão, tendo em vista que os argumentos poderiam ter sido 
melhores trabalhados pelo autor. O uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, se fazem 
imprescindíveis em uma redação, e sua ausência compromete a articulação do texto. Além 
disso, a conclusão não apresenta explícita relação com os argumentos trabalhados. Dessa 
forma, o pedido será indeferido; 

 
 1.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos, Há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade, tendo em vista a amarração e articulação 
textuais, que se entrelaçam à adequação de parágrafos no texto. Mesmo assim , após 
criteriosa análise, a Comissão Revisora atribui a esse quesito mais 2 (dois) pontos à nota 



final da redação; 
 
 1.2.5 no quesito Propriedade vocabular, o candidato demonstra 

ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade.  Além disso, o texto contém uma 
razoável complexidade sintática, ora por um estilo demasiadamente simples, ora 
demasiadamente prolixo Logo, o pedido será indeferido. Assim, a Comissão Revisora, tendo 
em vista os argumentos supracitados, defere o pedido quanto aos itens I, II e IV de 
Conteúdo, atribuindo à redação um total de mais 6 (seis) pontos. 

 
  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
72 (setenta e dois) para 78 (setenta e oito) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 48/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CHO/2013 – 1º SGT PM GLÁUDIA 
REZENDE DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
  

 1.2.1 nas linhas 9 e 11, com relação à ortografia e à 
morfossintaxe, as alegações da candidata são procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) pontos 
à nota final da redação; 
  
 1.2.2 na linha 13, o erro de morfossintaxe assinalado na redação 
diz respeito à repetição da palavra “essa”, assinalada na linha anterior. A Comissão 
Revisora verificou que essa palavra foi escrita repetidamente e desnecessariamente, além 
de estar muito próxima de outra semelhante (linha 11 e 13). Ademais, houve uma 
repetição consecutiva dessa palavra, podendo ter sido substituída por outro termo de igual 
valor semântico. Portanto, a alegação não procede, conforme Cegalla (2008:621); 
 
 1.2.3 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.3.1 no quesito Argumentação Coerente das Ideias e 
Informatividade: a candidata denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de ideias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte da autora; 
 
 1.2.3.2 no quesito Adequação ao uso dos articuladores:  as 
relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade 
e diversificação no uso de recursos coesivos; 
 
 1.2.3.3 no quesito Propriedade vocabular, a candidata demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, A Comissão Revisora, tendo em 
vista os argumentos supracitados, indefere o pedido quanto aos itens de Conteúdo, 
 



  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
89 (oitenta e nove) para 91 (noventa e um) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 49/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – SUB TEN PM HERBERT 
HERMAN FERNANDES PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
 
 1.2.1 na linha 23, com relação à morfossintaxe, as alegações do 

candidato são procedentes, segundo Cegalla (2008:543-544), revertendo-lhe 1 (um) ponto 
à nota final da redação; 

 
 1.2.2 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o 

desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema; 

 
 1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade, além de insuficiência de dados. A progressão de ideias pouco foge ao 
comum. Não há um desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que demonstrem 
propriedade e conhecimento por parte do autor; 

 
 1.2.2.3 no quesito Adequação ao uso dos articuladores:  as 

relações entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, 
contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade 
e diversificação no uso de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem 
a coesão textual, encontram-se desconexas e a conclusão não apresenta estreita relação 
com os argumentos trabalhados; 

 
 1.2.2.4 no quesito Propriedade vocabular, o candidato demonstra 

ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em 
vista os argumentos supracitados, Mantém inalterada as notas quanto aos itens de 



Conteúdo, 
 
  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
89 (oitenta e nove) para 90 (noventa) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  50/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CHO/2013 – 2º SGT PM IOLANDA VALÉRIA 

MOREIRA LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:  
 
 1.2.1 na linha título, o corretor da redação assinalou 

equivocadamente o erro de ortografia da palavra ”influência” no quesito “MS”, quando a palavra 
deveria ser grafada como “influencia”. Trata-se, pois, de um erro ortográfico e não 
morfossintático. Desta forma, a alegação não procede, já que há um erro na linha do título; 

 
 1.2.2 na linha 15, é obrigatório que o verbo “caem” esteja no tempo 

Presente do modo Subjuntivo (“caiam”), já que é algo que pode ou não ocorrer, enunciando um 
fato hipotético, duvidoso, assim como é o Subjuntivo; diferente do modo Indicativo, que é o 
modo da certeza (Cegalla, 2008:195, 243). Portanto, a alegação não procede; 

 
 1.2.3 quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.3.1 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: a candidata denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não apresenta, 
de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de imprevisibilidade, 
além de insuficiência de dados. A progressão de ideias pouco foge ao comum. Não há um 
desenvolvimento muito bem sucedido de ideias, que demonstrem propriedade e conhecimento 
por parte da autora; 

 
 1.2.3.2 no quesito Adequação ao uso dos articuladores:  as relações 

entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos. Além disso, a redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e 
coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de 
recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são 
praticamente inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos 
trabalhados; 

 
 1.2.3.3 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade. Além disso,  os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre as ideias e 
argumentos, comprometendo a progressão e a articulação textuais; 



 
 1.2.3.4 no quesito Propriedade vocabular: a candidata demonstra ter 

bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os 
argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo, 

 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  51/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM MARCOS LUCIANO 

COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que  

quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.1 no quesito Adequação ao uso dos articuladores: as relações 

entre os fatos e ideias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se apresenta, contudo, bem 
estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no 
uso de recursos coesivos.  

 
 1.2.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre 
concisão e complexidade; 

 
 1.2.3 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os 
argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo, 

 
 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

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

 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  52/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
2 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM JOÃO PAULO 
SANTOS JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
  
 1.2.1 nas linhas 3 e 7, com relação à pontuação, as alegações do 

candidato são procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação; 
  
 1.2.2 nas linhas 18 e 9, o erro de morfossintaxe assinalado uso 

do pronome demonstrativo “desses” e “nesse” em referência a tempo passado, mas bem 
próximo do momento presente (Sacconi, 2008:210). Por esse motivo, o  candidato incorreu 
no erro deste pronome. Desta forma, há erro de morfossintaxe, e, portanto, a alegação não 
procede; 

 
 1.2.3 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.3.1 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias 
no interior do texto. Expõe tangencialmente ideias com percurso previsível, sem 
apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa 
desse mesmo ponto de vista; 

 
 1.2.3.2 no quesito Adequação ao uso dos articuladores: o uso de 

recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, 
contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade 
e diversificação no uso de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem 
a coesão textual, não se encontram interligadas e desenvolvidas de forma adequada.  A 
conclusão não apresenta uma relação explícita com os argumentos trabalhados, pois não 
retoma os argumentos que foram expostos, de forma bem articulada e concisa ao mesmo 
tempo; 

 
 1.2.3.3 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ora por um estilo demasiadamente simples, ora 
demasiadamente prolixo. O (a) candidato (a) apresenta uma precisão vocabular que não 



condiz com a amarração de argumentos e articuladores à tese central, e não utiliza a língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade, 

 
  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
78 (setenta e oito) para 80 (oitenta) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  53/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, 
de 18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior 
de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) 
para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM UEBER CHARLES 

DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que   quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.1 no quesito Pertinência ao Tema Proposto: o 

desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 



tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma 
originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema; 

 
 1.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias 
no interior do texto. Expõe tangencialmente ideias com percurso previsível, sem 
apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade; 

 
 1.2.3 no quesito Adequação do uso de articuladores: o texto 

apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente 
inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados; 

 
 1.2.4 no quesito Organização adequada de parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua totalidade 
equilíbrio entre concisão e complexidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os 
argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo, 

 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 54/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, 
de 18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o 
processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior 
de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) 
para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 
 

1 CONSIDERANDO QUE:  
 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM WANDERSON 

DAMASCENO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.1 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra 

ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade.  Além disso, há incorreções estruturais 
que impedem uma nota total nesse quesito, 

 
 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  55/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM CARLOS JOSÉ DE 
MATTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
  
 1.2.1 nas linhas 7 e 8, com relação à pontuação, as alegações do 

candidato são procedentes, revertendo-lhe 2 (dois) pontos à nota final da redação; 
  
 1.2.2 na linha 8, segundo Houaiss (2009: 1914) (Houaiss, 

Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 1ª ed., 2009.), 
o verbo “utilizar” é transitivo direto, transitivo indireto e bitransitivo, na acepção de servir-
se de, lançar mão de; fazer uso de; utilizar, empregar (Exs.: u. palavras complicadas,  usou 
(de) todas as suas forças para cumprir o prometido,  usou as fraquezas do adversário e 
venceu). Também é transitivo direto e transitivo indireto na acepção de ter por hábito, por 
costume; costumar (Exs.: usam jantar bem tarde,  ela usa de escovar os cabelos só à 
noite). Pode ser também transitivo direto e transitivo indireto no sentido de pôr em prática, 
empregar habitualmente; praticar (Ex.: usa (de) muita amabilidade no trato com as 
pessoas). Em nenhuma das acepções o verbo é pronominal. Portanto, o “se” agregado ao 
verbo na linha 8 é inexistente e contraria a norma. Dessa forma, a alegação não procede; 

 
 1.2.3 na linha 18, não é claro e explícito o agente que pratica a 

ação de “defender” ou “acusar” escrito pelo candidato na linha, e, por isso, há um problema 
de referenciação ou elipse, sem atestar/explicitar o referente (Cegalla: 2008, 421). Desta 
forma, há erro de morfossintaxe, e, portanto a alegação não procede; 

 
  
 1.2.4 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.4.1 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias 
no interior do texto. Expõe tangencialmente ideias com percurso previsível, sem 
apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa 
desse mesmo ponto de vista;  

 



 1.2.4.2  no quesito Adequação ao uso dos articuladores:  o uso de 
recursos coesivos se faz de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, 
contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade 
e diversificação no uso de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem 
a coesão textual, não se encontram interligadas e desenvolvidas de forma adequada.  A 
conclusão não apresenta uma relação explícita com os argumentos trabalhados, pois não 
retoma os argumentos que foram expostos, de forma bem articulada e concisa ao mesmo 
tempo; 

 
 1.2.4.3 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ora  por um estilo demasiadamente simples, ora 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta uma precisão vocabular que não condiz 
com a amarração de argumentos e articuladores à tese central, e não utiliza a língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, 
tendo em vista os argumentos supracitados, mantém as notas do conteúdo inalteradas, 

 
  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 70 (setenta) 
para 72 (setenta e dois) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 56/13-DRH/CRS 
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, aprovado pela 
Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 18jul12, tendo em vista o 
Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros 
de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar 
de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM CARLOS LOPES DE 

FARIA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que:  
 
 1.2.1 na linha 3, observa-se que a palavra “audiência” não se encontra 

grafada de forma correta, e, por esse motivo, a alegação não procede; 
 
 1.2.2 na linha 14, de acordo com Cegalla (2008:390-2, 429), a oração 

“que não tem nenhuma condição de viver em uma sociedade constituída, (...)” é uma oração 
subordinada adjetiva restritiva e não explicativa como alega o (a) candidato (a), haja vista que não 
se trata de quaisquer “pessoas”; restringindo o termo anterior, em não explicando-o. Dessa forma, 
não cabe o uso da vírgula. Logo, a alegação não procede; 

 
 1.2.3 quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.3.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o desenvolvimento da 

redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma 
habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do 
tema. Essas informações, embora pertinentes para o desenvolvimento do tema, não aparecem 
totalmente integradas no texto. O tema é preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às 
vezes, o ponto de vista; 

 
 1.2.3.1 no quesito Argumentação coerente das ideias e Informatividade, 

o ponto de vista não é claro, pois o (a) candidato (a) limita-se a lançar ideias soltas sem relação 
entre si, além da ausência de defesa de um ponto de vista crítico e maduro. O texto apresenta 
problemas de articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central. A Comissão Revisora, tendo em vista os argumentos supracitados, mantém os itens de 
Conteúdo inalterados, 

 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  57/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM DOUGLAS 
LEANDRO DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
  
 1.2.1 nas linhas 8 e 11, com relação à pontuação e à 

morfossintaxe, as alegações do candidato são procedentes, devendo serem revertidos 2 
(dois) pontos à nota final da redação; 

  
 1.2.2 na linha 11, quanto ao quesito pontuação, a palavra “povo” 

não funciona como aposto para receber a vírgula obrigatoriamente. Na verdade, o termo 
indica um esclarecimento, um resultado ou resumo do que se disse nas linhas anteriores 
(7, 8, 9 e 10), sendo, portanto, obrigatório o sinal de dois pontos. (Cegalla, 2008: 430, 
365-366). Dessa forma, a alegação não procede; 

 
 1.2.3 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.3.1 no quesito Pertinência ao tema proposto, o 

desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema. Essas informações, embora pertinentes para 
o desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. O tema é 
preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista; 

 
 1.2.3.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si, além da ausência de defesa de um ponto de vista crítico e 
maduro. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os níveis 
na amarração dos argumentos à tese central. 

 
 1.2.3.3 no quesito Adequação ao uso dos articuladores:  o texto 

apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente 



inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados; 
 
 1.2.3.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há 

níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua 
totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade; 

 
 1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. Assim a Comissão 
Revisora, tendo em vista os argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto 
aos itens de Conteúdo, 

 
  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
61 (sessenta e um) para 63 (sessenta e três) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 58/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM EDER VIEIRA 
LOPES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
  
 1.2.1 nas linhas 2 e 23, com relação à pontuação, as alegações 

do candidato são procedentes, devendo serem revertidos  3 (três) pontos à nota final da 
redação; 

  
 1.2.2 na linha  16, a crase é obrigatória diante de nomes 

femininos, segundo Cegalla (2008: 275-277). A regência da palavra “acesso” exige a 
preposição e o termo “educação” se encontra contextualizado e determinado. De acordo 
com Segundo Houaiss, (2009: 31) (Houaiss, Antônio. Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 1ª ed., 2009.), “acesso” é substantivo masculino. Na 
acepção de ingressar; entrada, ingresso; e no sentido de possibilidade de alcançar (algo 
difícil), ambos exigem a preposição “a”. (Ex.: o acesso ao parque é livre, poucos têm 
acesso à educação de qualidade). Dessa forma, a alegação não procede; 

 
 1.2.3 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.3.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: a Comissão 

Revisora percebeu que o desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro 
de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem 
mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-
se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Embora o texto não 
mereça a nota total, resolve-se atribuir a esse quesito mais 2 (dois) pontos à nota final da 
redação; 

 
 1.2.3.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade:  o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias 
no interior do texto. Expõe tangencialmente ideias com percurso previsível, sem 
apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa 
desse mesmo ponto de vista. Logo, as alegações não procedem; 

 



 1.2.3.3 no quesito Adequação ao uso dos articuladores: o texto 
apresenta uma progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente 
inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados. 
Dessa forma, as alegações não procedem; 

 
 1.2.3.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos:  há 

níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua 
totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. Portanto, as alegações não procedem; 

 
 1.2.3.5 no quesito Propriedade vocabular: o candidato demonstra 

ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua padrão 
para expressar-se com propriedade e originalidade.  Além disso, há incorreções estruturais 
que impedem uma nota total nesse quesito. Porém, a Comissão Revisora, depois de uma 
nova análise resolve atribuir a esse quesito mais 2 (dois) pontos à nota final da redação, 

 
  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
70 (setenta) para 77 (setenta e sete) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 59/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM EDGARD 
RODRIGUES DOS ANJOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
  
 1.2.1 na linha 13, com relação à pontuação, as alegações do  

candidato são procedentes, devendo serem revertidos 2 (dois) pontos à nota final da 
redação; 

  
 1.2.2 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.2.1 no quesito Adequação ao uso dos articuladores:  o texto 

apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade, além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos 
coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente 
inexistentes. A conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados; 

 
 1.2.2.2 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há 

níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
ideias e/ou ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua 
totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em 
vista os argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de 
Conteúdo, 

 
 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
71 (setenta e um) para 73 (setenta e três) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 



efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  60/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM EDUARDO 
PEREIRA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
  
 1.2.1 na linha 8, com relação à ortografia, as alegações do  

candidato são procedentes, devendo ser revertido 1 (um) ponto à nota final da redação, 
por analogia a outras palavras grafadas da mesma forma em sua redação, como, por 
exemplo, linhas 9, 12, 13 e 16; 

  
 1.2.2 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o 

desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema. Essas informações, embora pertinentes para 
o desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. O tema é 
preservado, ainda que haja desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista; 

 
 1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias 
soltas sem relação entre si, além da ausência de defesa de um ponto de vista crítico e 
maduro. O texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os níveis 
na amarração dos argumentos à tese central; 

 
 1.2.2.3 no quesito Adequação ao uso dos articuladores:  o texto 

apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. Além disso, a redação não 
se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. As necessárias 
ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente inexistentes; 

 
 1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há uma 

boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou ideias 



fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre as ideias e argumentos, 
comprometendo a progressão e a articulação textuais;  

 
 1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade. A Comissão Revisora, 
tendo em vista os argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens 
de Conteúdo, 

 
  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada de 
70 (setenta) para 71 (setenta e um) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  61/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM EMERSON CLÁUDIO 

SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou que  

quanto ao conteúdo: 
 
 1.2.1 No quesito Pertinência ao tema proposto: o desenvolvimento 

da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema. Essas informações, embora pertinentes para o desenvolvimento do 
tema, não aparecem totalmente integradas no texto. O tema é preservado, ainda que haja 
desvios que prejudicam, às vezes, o ponto de vista; 

 
 1.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas 
sem relação entre si, além da ausência de defesa de um ponto de vista crítico e maduro. O 
texto apresenta problemas sérios de articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração 
dos argumentos à tese central; 

 
 1.2.3 no quesito Adequação ao uso dos articuladores: o texto 

apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e não 
sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, 
além de não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos. As 
necessárias ancoragens, que estabelecem a coesão textual, são praticamente inexistentes. A 
conclusão não apresenta estreita relação com os argumentos trabalhados; 

 
 1.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há níveis 

razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias e/ou 
ideias fragmentadas. Além disso, os períodos não apresentam em sua totalidade equilíbrio entre 
concisão e complexidade; 

 
 1.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta uma 

razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou demasiadamente 
prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para 
expressar-se com propriedade e originalidade. Assim, a Comissão Revisora, tendo em vista os 
argumentos supracitados, mantém inalteradas as notas quanto aos itens de Conteúdo, 

 



 
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada. 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  62/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM SIDNEY MAYRINK 
GONZAGA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
  
 1.2.1 na linha 9, com relação à morfossintaxe, as alegações do 

candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação. Conforme 
CEGALLA ( 2008:450). 

 
 1.2.2 na linha 17, com relação à morfossintaxe, as alegações do 

candidato são procedentes, revertendo-lhe 1 (um) ponto à nota final da redação. Conforme 
CEGALLA (2008:450), 

 
  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 76 (setenta e 
seis) para 78 (setenta e oito) pontos; 

  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 63/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 
de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM ANTÔNIO CARLOS 
DE MAGALHÃES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão; 

 
 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 

que: 
  
 1.2.1 após concentrado esforço para correção da redação do  

candidato, considerando que a redação apresenta letra não muito legível e difícil 
compreensão, constatou-se o seguinte: 

 1.2.1.1 na linha 1, há erro de pontuação; 
 
 1.2.1.2 na linha 3, há erro de morfossintaxe; 
 
 1.2.1.3 na linha 6, há erro de morfossintaxe; 
 
 1.2.1.4 na linha 7, há dois erros de morfossintaxe, e um de 

ortografia; 
 
 1.2.1.5 na linha 8, há erro de pontuação; 
 
 1.2.1.6 na linha 10, há erros de pontuação e ortografia; 
 
 1.2.1.7 na linha 11, há erro de pontuação; 
 
 1.2.1.8 na linha 13, há erro de ortografia; 
 
 1.2.1.9 na linha 14, há erro de ortografia; 
 
 1.2.1.10 na linha 15, há erros de pontuação e morfossintaxe; 
 
 1.2.1.11 na linha 19, há erro de ortografia; 
 1.2.1.12 na linha 22, há erro de pontuação.  
 
 1.2.1.13 foram apontados 06 erros no quesito pontuação, 05 

erros no quesito ortografia, 05 erros no quesito morfossintaxe, totalizando a nota parcial de 
44 (quarenta e quatro) pontos nestes quesitos; 



  
 1.2.2 quanto ao conteúdo:  
 
 1.2.2.1 no quesito Pertinência ao tema proposto: o 

desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema. Essas informações, embora pertinentes para 
o desenvolvimento do tema, não aparecem totalmente integradas no texto. O tema é 
preservado, ainda que haja desvios. Embora o texto não mereça a nota total, resolve-se 
atribuir a esse quesito 4 (quatro) pontos à nota final da redação; 

 
 
 1.2.2.2 no quesito Argumentação coerente das ideias e 

informatividade: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as ideias 
se limitam ao senso comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” de ideias 
no interior do texto. Expõe tangencialmente ideias com percurso previsível, sem 
apresentação de um ponto de vista crítico que denote esforço e maturidade na defesa 
desse mesmo ponto de vista. Apesar disso, a Comissão Revisora atribui 4 (quatro) pontos a 
esse quesito de Conteúdo; 

 
 
 1.2.2.3 no quesito Adequação ao uso dos articuladores: apresenta 

pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem 
identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma 
relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. A redação não se apresenta, contudo, 
bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos. As necessárias ancoragens, que estabelecem a 
coesão textual, se fazem imprescindíveis em uma redação, e sua ausência compromete a 
articulação do texto. Mesmo assim, a Comissão Revisora atribui 2 (dois) pontos a esse 
quesito de Conteúdo; 

 
 
 1.2.2.4 no quesito Organização adequada dos parágrafos: há 

níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam em sua 
totalidade equilíbrio entre concisão e complexidade, tendo em vista a amarração e 
articulação textuais, que se entrelaçam à adequação de parágrafos no texto. Mesmo assim 
, após criteriosa análise, a Comissão Revisora resolve atribuir a esse quesito 4 (quatro) 
pontos à nota final da redação; 

 
 
 1.2.2.5 no quesito Propriedade vocabular: o texto apresenta 

muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao 
(à) candidato (a) propriedade e originalidade ao seu texto. Por esse motivo, a Comissão 
Revisora resolve atribuir a esse quesito 2 (dois) pontos à nota final da redação. Assim a 
Comissão Revisora, tendo em vista os argumentos supracitados, defere o pedido quanto 
aos itens I, II, III, IV e V de Conteúdo, atribuindo à redação um total de mais 16 
(dezesseis) pontos.  

 
  
  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 00 (zero) 
para 60 (sessenta) pontos; 



  
 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 

efetivação deste ato. 
  

 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 27 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 


