
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   638/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  WALISSON 

RICARDO DE FREITAS interpôs recurso administrativo contra a questão 30 da prova “B”, 
por  não  concordar  com  o  gabarito  oficial,  alegando  que  a  questão  apresenta  outra 
alternativa correta, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que o candidato  não apresentou argumentação lógica  e consistente  ao afirmar  que a 
alternativa  “B”  é  a  considerada  como  resposta  correta,  do  contrário;  ratifica-se  que 
alternativa  “C”  (reconhecerem a  importância  da  presença  do  líder  frente  aos  demais  
funcionários) responde ao enunciado da questão,  que pode ser justificada através das 
seguintes passagens do texto: “Porém, chega o dia em que os talentos soterrados podem 
voltar à tona, quando descobertos e liberados (...); “Neste momento é que o líder legítimo 
é capaz de polir o talento de sua gente.” Para isso, é necessária a presença de um líder 
para descobrir e liberar os talentos e não apenas a prática de atribuir responsabilidades 
pelos acertos e fracassos, conforme se apresenta a alternativa “B”;

1.3  assim,  não  há  consistência  legal  no  teor  da  solicitação 
formulada pelo candidato, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  639/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  CB  PM  ROSILENE 

CRISTINA  DE  OLIVEIRA  PRATES  E  SD  PM  TIAGO  MAGANHA  DE  AZEVEDO 
interpuseram  recursos  administrativos  contra  a  questão  38  da  prova  “B”,  por  não 
concordarem com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação/revisão;

1.2  a comissão de recursos,  após criteriosa análise  verificou 
que as orações subordinadas substantivas completivas nominais (CEGALLA,2008, p.385, 
386) são regidas por preposições, portanto, a afirmativa do candidato de que o termo 
“que”  na  oração  “Percebe-se  o  conflito  do  poeta  que  oscila  entre  a  perfeição  e  a  
imperfeição.” tem a função de complemento nominal não procede, devido a ausência  de 
preposição. O termo “que” inicia uma oração subordinada substantiva subjetiva (função de 
sujeito) e não completiva nominal;

1.3 assim, não há consistência legal no teor das solicitações 
formuladas pelos candidatos, 

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   640/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 o candidato  ao CFS/2010 – SD PM RODRIGO ALVES 

NUNES  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  questão  30  da  prova  “B”,  por  não 
concordar  com o gabarito  oficial,  alegando que a questão apresenta  outra  alternativa 
correta, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o candidato  não apresentou argumentação lógica  e consistente  ao afirmar  que a 
alternativa  “B”  é  a  considerada  como  resposta  correta,  do  contrário;  ratifica-se  que 
alternativa  “C”  (reconhecerem a  importância  da  presença  do  líder  frente  aos  demais  
funcionários) responde ao enunciado da questão,  que pode ser justificada através das 
seguintes passagens do texto: “Porém, chega o dia em que os talentos soterrados podem 
voltar à tona, quando descobertos e liberados (...); “Neste momento é que o líder legítimo 
é capaz de polir o talento de sua gente.” Para isso, é necessária a presença de um líder 
para descobrir e liberar os talentos e não apenas a prática de atribuir responsabilidades 
pelos acertos e fracassos, conforme se apresenta a alternativa “B”. Verifica-se que as 
orações  subordinadas  substantivas  completivas  nominais  (CEGALLA,2008,  p.385,  386) 
são regidas por preposições, portanto, a afirmativa do candidato de que o termo “que” na 
oração “Percebe-se o conflito do poeta que oscila entre a perfeição e a imperfeição.” tem 
a função de complemento nominal  não procede, devido a ausência  de preposição.  O 
termo “que” inicia uma oração subordinada substantiva subjetiva (função de sujeito) e 
não completiva nominal;

1.3  assim,  não  há  consistência  legal  no  teor  da  solicitação 
formulada pelo candidato, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  641/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  CB  PM  RAIMUNDO 
ALEXANDRINO DE SANTANA, SD PM BRENO MERLO SIMÕES, SD PM  DALTON 
JOSÉ  PEREIRA  E  SD  PM  RICARDO  JARDIM  DUARTE  interpuseram  recursos 
administrativos contra a questão 12 da prova “B”, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  aos  recorrentes, 
considerando  que  a  alternativa  citada  no gabarito  oficial  está  em consonância  com o 
previsto  no Memorando 30.668.6/09. A alternativa correta é cópia  literal  de uma das 
providências que devem ser adotadas pela Polícia Militar, prevista no Memorando, 

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2  indeferir  os  pedidos,  mantendo-se  o  gabarito  inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   642/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM RONAN DE SOUZA 
DIAS  E  SD  PM SAMUEL  BERNABÉ  DA  PAZ  interpuseram  recursos  administrativos 
contra a questão 12 da prova “B”, alegando que a questão possui mais de uma alternativa 
correta, solicitando, ao final, sua revisão/anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  aos  recorrentes, 
considerando  que  a  alternativa  citada  no gabarito  oficial  está  em consonância  com o 
previsto  no Memorando 30.668.6/09. A alternativa correta é cópia  literal  de uma das 
providências que devem ser adotadas pela Polícia Militar, prevista no Memorando, 

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  643/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  WALISSON 
RICARDO  DE  FREITAS  E  SD  PM  WERLEY  CÉSAR  DE  OLIVEIRA  SANTOS 
interpuseram recursos administrativos contra a questão 12 da prova “B”, solicitando, 
ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o tem 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010.

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está em consonância com o 
previsto no Memorando 30.668-6. A alternativa correta é cópia literal de uma das 
providências que devem ser adotadas pela Polícia Militar, prevista no Memorando,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  644/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  ADRIANO 
SCHER  DORNELAS,  SD  PM  BRUNO  CÉSAR  GROSSI  DE  MORAES,  SD  PM 
DOUGLAS  JOSÉ  MENDONÇA,  SD  PM  DUÍLIO  DE  PAULA  BRANDÃO,  SD  PM 
ELTON GOMES, SD PM MARCELO SANTOS DE CARVALHO, SD PM RODRIGO 
ALVES NUNES, SD PM WALISON RICARDO DE FREITAS E SD PM WALTERSON 
DE SOUZA PAULA  interpuseram recursos administrativos contra a questão 28 da 
prova  “B”,  por  não  concordarem com o  gabarito  oficial,  solicitando,  ao  final,  sua 
revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  os  candidatos  não  apresentaram  argumentações  lógicas  e  consistentes.  O 
enunciado  da  questão  em  análise  faz  referência  à  força  da  vontade,  no  texto, 
considerada uma força maior, além dos talentos (parágrafo 10). No parágrafo 6º, o 
autor utilizou o verbo “dizer” no futuro do pretérito, sendo “Diria que o talento mais 
bem cotado nos dias de hoje é o talento da liderança,  uma combinação de dons 
naturais  com  talentos  desenvolvidos  que  incluem  visão,  carisma  (...).”, ou  seja, 
“diria”,  indica  um  processo  futuro  tomado  em  relação  a  um  fato  passado,  não 
totalmente afirmado, acabado. No entanto, em relação à “vontade”, dom de liderança, 
há que ser trabalhada, mesmo se o indivíduo for talentoso, pois não adiantará ter 
talento sem que haja a força da vontade para colocar as habilidades positivas em 
prática:  “O mais talentoso fica inerte se não tiver vontade de usar seu dom. Um 
menos talentoso pode superar a si mesmo e aos demais com o exercício da vontade.”  
(parágrafo 10, linha 3), justificando, pois, a alternativa “C” como correta: “O dom da 
liderança não é nato e tem que ser trabalhado.” ;

1.3 assim, não há consistência legal no teor das solicitações 
formuladas pelos candidatos,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 



2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 645/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – CB PM GILMAR DE SOUZA 

MELO, SD PM ADRIANO GONÇALVES SANTANA E SD PM RENAN REIS ARAÚJO 
interpuseram  recursos  administrativos  contra  a  questão  36  da  prova  “B”,  por  não 
concordarem com o gabarito oficial, alegando que a questão apresenta outra alternativa 
correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que os candidatos não apresentaram argumentação lógica e consistente e que a oração 
“que se venda a propriedade” (alternativa “D”) é uma oração subordinada substantiva 
objetiva direta (CEGALLA, 2008, p.384), portanto, o verbo pode também se apresentar na 
3ª  pessoa  do  plural  (urge,  urgem),  outrossim,  o  verbo  da  oração  da  alternativa  “A” 
(gabarito  oficial)  não  pode  ficar  no  plural,  pois  ocorre  a  indeterminação  do  sujeito 
(CEGALLA, 2008, p.325);

1.3 assim, não há consistência legal no teor das solicitações 
formuladas pelos candidatos, 

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   646/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  RENAN  REIS 

ARAÚJO  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  questão  30  da  prova  “B”,  por  não 
concordar  com o gabarito  oficial,  alegando que a questão apresenta  outra  alternativa 
correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que o candidato  não apresentou argumentação lógica  e consistente  ao afirmar  que a 
alternativa  “B”  é  a  considerada  como  resposta  correta,  do  contrário;  ratifica-se  que 
alternativa  “C”  (reconhecerem a  importância  da  presença  do  líder  frente  aos  demais 
funcionários) responde ao enunciado da questão,  que pode ser justificada através das 
seguintes passagens do texto: “Porém, chega o dia em que os talentos soterrados podem 
voltar à tona, quando descobertos e liberados (...); “Neste momento é que o líder legítimo 
é capaz de polir o talento de sua gente.” Para isso, é necessária a presença de um líder 
para descobrir e liberar os talentos e não apenas a prática de atribuir responsabilidades 
pelos acertos e fracassos, conforme se apresenta a alternativa “B”. Verifica-se que as 
orações  subordinadas  substantivas  completivas  nominais  (CEGALLA,2008,  p.385,  386) 
são regidas por preposições, portanto, a afirmativa do candidato de que o termo “que” na 
oração “Percebe-se o conflito do poeta que oscila entre a perfeição e a imperfeição.” tem 
a função de complemento nominal  não procede, devido a ausência  de preposição.  O 
termo “que” inicia uma oração subordinada substantiva subjetiva (função de sujeito) e 
não completiva nominal;

1.3  assim,  não  há  consistência  legal  no  teor  da  solicitação 
formulada pelo candidato, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  647/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  WILLIAN 

RODRIGUES FERREIRA  interpôs recurso administrativo contra a questão 39 da prova 
“B”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a questão apresenta duas 
respostas corretas, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que a figura de construção “anacoluto” (CEGALLA, 2008, p.622) é a quebra ou interrupção 
do fio da frase, ficando termos sintaticamente desligados do resto do período, sem função. 
O termo sem nexo sintático coloca-se, em geral, no início da frase para se lhe dar realce, 
não sendo o caso do termo  “diante de tanta tristeza”,  que tem a função sintática de 
adjunto  adverbial  de  causa  (CEGALLA,  2008,  p.364),  tendo,  pois,  nexo  sintático  em 
relação aos demais termos da oração apresentada;

1.3  assim,  não  há  consistência  legal  no  teor  da  solicitação 
formulada pelo candidato, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  648/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  FRANCISMAR 

SOARES DA ROCHA interpôs recurso administrativos contra a questão 40 da prova “B”, 
por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação/revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que a questão trata do uso das conjunções subordinativas e a ideia que exprimem. As 
conjunções  subordinativas  ligam orações  que  se  subordinam uma à  outra,  traduzindo 
circunstâncias. Nas orações “Coma, nem que seja um pouco”, “... eu venho de um lugar  
que,  como  mostrou  a  notícia...”  e “Ontem  estive  enfermo,  de  sorte  que  não  saí” é 
indubitável que as conjunções exprimem, respectivamente, um fato que se admite em 
oposição  a  outro  (concessiva),  conformidade  de  um fato  com outro  (conformativa)  e 
consequência  (consecutiva).  Todavia,  a oração  “Como suas fontes de notícias  sobre o 
mundo são imagens de TV ...” não apresenta uma Oração Principal que exprima se a ideia 
da conjunção é de causa ou conformidade, pois a conjunção subordinativa  “como” pode 
ser classificada como causal, comparativa ou conformativa. No caso, é impossível que se 
estabeleça o que a conjunção expressa verdadeiramente, sem que haja a  presença de 
uma Oração Principal que direcione para o conteúdo semântico, sem dupla interpretação. 
Isso  de  fato  pode ou não invalidar  a  alternativa  da questão,  haja  vista  que causa e 
conformidade  são  duas  respostas  possíveis.  Além  disso,  corrobora  o  fato  de  que  as 
orações subordinadas são orações que dependem sintaticamente de outras e constam “de 
uma ou mais de uma oração principal...”  (Cegalla, 2008:370). Com base na  Novíssima 
Gramática da Língua Portuguesa de Domingos Paschoal Cegalla (2008:289, 291-292, 370, 
378, 396-399), concluiu-se a existência de mais de uma resposta para a questão em lide, 
sendo a alegação do candidato procedente,

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   649/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM DIEGO SOUZA 
BATISTA, SD PM JÚLIO JONAS PINTO, SD PM MARCO ANTÔNIO GONÇALVES, 
SD PM MARCOS APARECIDO MARTINS DOS SANTOS, SD PM VANER LÚCIO 
SIQUEIRA E SD PM WASHINGTON LUIS CALAIS SILVA  interpuseram recursos 
administrativos  contra  a  questão  24  da  prova  “B”,  por  não  concordarem com  o 
gabarito  oficial,  alegando  que  a  mesma  possui  mais  de  uma  resposta  correta, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, os pedidos interpostos não estão em consonância com o item 9.2 
do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010, visto que os candidatos não 
anexaram aos seus recursos a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   650/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  QPE  MARCUS 
VINÍCIUS MARTINS interpôs recurso administrativo contra a questão 40 da prova 
“A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui duas 
respostas corretas, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames  do inciso II, § 6° do art. 240 do CPM,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  651/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  JEAN  DOS 

SANTOS VARGAS E SD PM LEANDRO NASCIMENTO DIAS interpuseram recursos 
administrativos  contra  a  questão  38  da  prova  “A”,  por  não  concordarem  com  o 
gabarito  oficial,  alegando  que  a  mesma  possui  mais  de  uma  resposta  correta, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no 
que se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está correta, pois está de 
acordo com o previsto no § 1º do art. 122 da Lei 5.301/69,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  652/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  GEOVANE 
EPIFÂNEO DA SILVA interpôs recurso administrativo contra a questão 26 da prova 
“A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma não possui  uma 
resposta correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no que 
se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a  alternativa  citada no gabarito  oficial  está  correta  estando em 
consonância com os ditames do Memorando 30.668.6 de 05Mai09 - EMPM, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 653/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  DANIEL 
HENRIQUE ISABEL DIAS  interpôs recurso administrativo contra a questão 20 da 
prova “A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui 
resposta correta, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010,

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames previsto no art. 38, §§ 1º e 2º do MAPPAD/PM, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  654/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  CARLOS 

ANTÔNIO DE ANDRADE, SD PM CLÁUDIO FERREIRA BRAGA, SD PM JULIANA 
DOS  SANTOS  ENTREPORTES  E  SD  PM  THIAGO  FERNANDO  DA  SILVA 
interpuseram recursos administrativos  contra a questão 27 da prova “A”,  por  não 
concordarem com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância 
com o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010.

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos  recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames do art. 13, § 8°, da Lei n. 5.301, de 16/10/69 - Estatuto 
dos Militares do Estado de Minas Gerais e suas alterações,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  655/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM DAIMON BRUNELI 

DE CAMARGO interpôs recurso administrativo contra a questão 27 da prova “A”, por 
não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância 
com o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010.

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames do art. 13, § 8°, da Lei n. 5.301, de 16/10/69 - Estatuto 
dos Militares do Estado de Minas Gerais e suas alterações,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 656/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM LILIA ARAÚJO 

MIRANDA E SD PM RONALD JEAN DE OLIVEIRA HENRIQUES  interpuseram 
recursos administrativos contra a questão 33 da prova “A”, por não concordarem com 
o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste  razão aos recorrentes, 
considerando que a alternativa  citada no gabarito  oficial  está correta,  estando de 
acordo com o texto do Memorando Circular n. 10.745.2/2002-CG,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 657/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  VALDEIR 
FERNANDO DE SOUSA interpôs recurso administrativo contra a questão 27 da prova 
“A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui mais de 
uma resposta correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. O candidato não anexou ao seu 
recurso a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  658/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM GUILHERME 

BRUNO RIBEIRO E SD PM RAMON RUBIANO CARENCE  interpuseram recursos 
administrativos  contra  a  questão  32  da  prova  “A”,  por  não  concordarem  com  o 
gabarito oficial, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste  razão aos recorrentes, 
considerando que a questão suscitada está incorreta conforme previsto no art.13, §1º, 
inciso IV do Decreto 44557/07 que contém o RPP,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  659/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM ALLAN FELIPE 
DOS SANTOS, SD PM DOUGLAS MILLER MORAES E SD PM RONALDO ANTONIO 
LOPES  interpuseram recursos administrativos contra a questão 27 da prova “A”, por 
não concordarem com o gabarito oficial, alegando que a mesma não possui nenhuma 
resposta correta, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, os pedidos interpostos não estão em consonância com o item 9.2 
do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. Os candidatos não anexaram 
aos seus recursos a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 660/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  RONALDO 
ANTÔNIO LOPES interpôs recurso administrativo contra a questão 23 da prova “B”, 
por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma não possui nenhuma 
alternativa correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando  que  a   questão  suscitada  está  em consonância  com os  ditames  da 
Resolução 4.023, de 30 de abril de 2009, que institui as Diretrizes de Educação na 
PMMG,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   661/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  CB  QPE  AMAURI 

GONÇALVES DE ASSIS interpôs recurso administrativo contra a questão 37 da prova 
“A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui matéria 
diversa do que foi pedido no edital, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a  alternativa  citada no gabarito  oficial  está  correta  estando em 
consonância  com  os  ditames  do  art.  9°,  inciso  I,  combinados  com  os  arts.149, 
parágrafo único e art. 152, todos constantes da Lei n° 1.001, de 21/10/69, Código 
Penal Militar,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 662/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  a  candidata  ao CFS/2010  –  CB  QPE  ALINE 

APARECIDA SILVA CANTO interpôs recurso administrativo contra a questão 21 da 
prova “A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui 
duas respostas corretas, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  à  recorrente, 
considerando que a  alternativa  citada no gabarito  oficial  está  correta  estando em 
consonância  com os  ditames  do  art.1º do  Decreto  n°  44.557,  de  28/06/2007  – 
Regulamento de Promoção de Praça,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  663/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – CB PM CLESSIANO DE 
OLIVEIRA MARTINS interpôs recurso administrativo contra as questões 19, 38 e 39 
da prova “A”,  por não concordar com o gabarito oficial,  solicitando, ao final, suas 
anulações;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.4 do 
edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010. O candidato apresentou, num 
mesmo requerimento, recurso contra três questões distintas,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  664/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  DAIMON 

BRUNELI  DE  CAMARGOS,  SD  PM  LUIZ  ANTÔNIO  NOVAIS  DE  OLIVEIRA 
JÚNIOR E SD PM REINALDO CAMPOS DO NASCIMENTO  interpuseram recursos 
administrativos  contra  a  questão  35  da  prova  “A”,  por  não  concordarem  com  o 
gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no 
que se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste  razão  aos recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames do art.11, inciso III, da Lei 11340/2006, 

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   665/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM WILTER ALVES 

GUIMARÃES  RIBEIRO  DOS  SANTOS   interpôs  recurso  administrativo  contra  a 
questão 35 da prova “A”, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no que 
se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames do art.11, inciso III, da Lei 11340/2006, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   666/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  ADRIANO 
ROBERTO FERREIRA DA SILVA interpôs recurso administrativo contra a questão 19 
da prova “A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma  possui 
mais de uma resposta correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. O candidato não anexou ao seu 
recurso a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   667/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  CARLOS 

EDUARDO GONÇALVES DAS CHAGAS, SD PM CLÁUDIO FERREIRA BRAGA, SD 
PM DONATO EDUARDO DA SILVA CONTALDO, SD PM ELIARDO QUARESMA 
BRAGA, SD PM MILTON ANDERSON DOS REIS E SD PM STEFÂNIA DE FÁTIMA 
PEREIRA  interpuseram recursos administrativos contra a questão 38 da prova “A”, 
por  não  concordar  com  o  gabarito  oficial,  alegando  que  a  mesma  possui  duas 
respostas corretas, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. Os candidatos não anexaram aos 
seus recursos a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  668/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – CB PM ARLEM ROCHA 

DE SOUZA, CB PM CLODOALDO EVANGELISTA DE OLIVIERA JÚNIOR, SD PM 
ANDERSON LUIZ MATHEUS DOS SANTOS,  SD PM GUSTAVO HENRIQUE SILVA 
GOMES, SD PM HILER ALVES FERREIRA, SD PM MESILEMITE SANTOS BRUNO, 
SD PM SÉRGIO SEGUNDELI CALDEIRA, SD PM VALMIR RAUL DOS SANTOS, SD 
PM  WESLEY  PEREIRA  FERNANDES  E  SD  PM  WILSON  SOARES  DA  SILVA 
interpuseram recursos administrativos  contra a questão 38 da prova “A”,  por  não 
concordar  com  o  gabarito  oficial,  alegando  que  a  mesma  possui  duas  respostas 
corretas, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. Os candidatos não anexaram aos 
seus recursos a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  669/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  FLAMARION 

KAZZITTA GOMES DE OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo contra a questão 
28 da prova “A”, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua 
anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no que 
se refere aos itens 9.2 à 9.5;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames no art. 59-B da Lei n. 5.301, de 16/10/69 - Estatuto dos 
Militares do Estado de Minas Gerais e suas alterações, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 670/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM ALLAN FELIPE 

DOS SANTOS, SD PM ALESSANDRO PEREIRA DE AGUIAR E SD PM RAMON 
RUBIANO CARENCE interpuseram recursos administrativos contra a questão 26 da 
prova “A”, por não concordarem com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui 
mais de uma resposta correta, solicitando, ao final, sua revisão/anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no 
que se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames do Memorando 30.668.6 de 05Mai09,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  671/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM FELIPE LOPES 
TEIXEIRA GOMES, SD PM FERNANDO DE SOUZA FIGUEIREDO, SD PM ISAAC 
AMORIM MELÃO, SD PM JANSER GLADSTON MARTINS RODRIGUES,  SD PM 
JEAN MARCEL MOROTTI FERNANDES, SD PM LEONARDO VIEIRA FARIA, SD 
PM LUCAS DE PAULA PEREIRA, SD PM MARCOS APARECIDO MARTINS DOS 
SANTOS,  SD  PM  RENATO  MOREIRA  DE  CARVALHO  E  SD  PM  RONALDO 
ANTÔNIO LOPES  interpuseram recursos  administrativos  contra  a  questão  28  da 
prova  “B”,  por  não  concordarem com o  gabarito  oficial,  solicitando,  ao  final,  sua 
anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  os  candidatos  não  apresentaram  argumentações  lógicas  e  consistentes.  O 
enunciado  da  questão  em  análise  faz  referência  à  força  da  vontade,  no  texto, 
considerada uma força maior, além dos talentos (parágrafo 10). No parágrafo 6º, o 
autor utilizou o verbo “dizer” no futuro do pretérito, sendo “Diria que o talento mais 
bem cotado nos dias de hoje é o talento da liderança,  uma combinação de dons 
naturais  com  talentos  desenvolvidos  que  incluem  visão,  carisma  (...).”, ou  seja, 
“diria”,  indica  um  processo  futuro  tomado  em  relação  a  um  fato  passado,  não 
totalmente afirmado, acabado. No entanto, em relação à “vontade”, dom de liderança, 
há que ser trabalhada, mesmo se o indivíduo for talentoso, pois não adiantará ter 
talento sem que haja a força da vontade para colocar as habilidades positivas em 
prática:  “O mais talentoso fica inerte se não tiver vontade de usar seu dom. Um 
menos talentoso pode superar a si mesmo e aos demais com o exercício da vontade.”  
(parágrafo 10, linha 3), justificando, pois, a alternativa “C” como correta: “O dom da 
liderança não é nato e tem que ser trabalhado.” ;

1.3 assim, não há consistência legal no teor das solicitações 
formuladas pelos candidatos,

2 RESOLVE: 



2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    672/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM ALEXSANDRO 

ALVES  MARTINS,  SD  PM  HAROLDO  CARREIRO  DE  OLIVEIRA  E  SD  PM 
RICARDO  MIRANDA  PEREIRA  interpuseram  recursos  administrativos  contra  a 
questão 37 da prova “A”, por não concordarem com o gabarito oficial, alegando que a 
mesma não possui  resposta correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no 
que se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está correta, pois está de 
acordo com o previsto no § 3º do art. 96 da Resolução 4.023/09,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 673/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM EDIVALDO DA 
SILVA SANTOS, SD PM MIGUEL ALVES E SD PM PAULO HENRIQUE RIBEIRO 
DA LUZ interpuseram recursos administrativos contra a questão 37 da prova “A”, por 
não concordarem com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. Os candidatos não anexaram ao 
seus recursos a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    674/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  ADERMES 
RODRIGUES COELHO JÚNIOR interpôs recurso administrativo contra a questão 24 
da prova “A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui 
duas respostas corretas, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. O candidato não anexou ao seu 
recurso a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    675/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM BRENO MERLO 
SIMÕES interpôs recurso administrativo contra a questão 24 da prova “B”, por não 
concordar com o gabarito oficial, alegando que o conteúdo da mesma não se encontra 
embasado no edital do concurso, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. O candidato não anexou ao seu 
recurso a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 676/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número  34,  e  inciso  III  do  art.  10  do  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977 (R-100),  e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/CRS 
nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 
e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – CB PM ROSILENE CRISTINA 

DE OLIVEIRA PRATES, SD PM ADRIANO EVANGELISTA MENDES,  SD PM AVILMAR 
SILVA FONSECA,  SD PM CLEBER DE OLIVEIRA MOTA,  SD PM CRISTIANO ROBERT 
GUIMARÃES, SD PM DANIEL REIS DO CARMO, SD PM FÚLVIO ESTEFANI REZENDE DE 
SOUZA, SD PM GERALDO JÚNIO DO AMARAL, SD PM GUSTAVO HENRIQUE GARCIA 
LIMA, SD PM JEAN DOS SANTOS VARGAS, SD PM KELLY CRISTINA LAGE, SD PM LUIZ 
ANTONIO NOVAIS DE OLIVEIRA JÚNIOR, SD PM MESILEMITE SANTOS BRUNO, SD PM 
ROBERT MENEZES DA COSTA SANTOS, SD PM RODRIGO VALVERDE BARBOSA, SD PM 
RONALD JEAN DE OLIVEIRA HENRIQUES, SD PM RODRIGO TADEU MOREIRA, SD PM 
SÉRGIO  RODRIGUES  GODINHO,  SD  PM  SÉRGIO  SEGUNDELI  CALDEIRA,  SD  PM 
WAGNER  SIQUEIRA  e  SD  PM  WESLEY  JÚNIO  SANTOS  interpuseram  recursos 
administrativos contra a questão 03 da prova “A”, por não concordarem com o gabarito oficial, 
alegando  que  a  questão  não  apresenta  nenhuma alternativa  correta,  solicitando,  ao  final, 
anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise verificou que os 
candidatos não apresentaram argumentações lógicas e consistentes. O enunciado da questão 
em análise faz referência à força da vontade, no texto, considerada uma força maior, além dos 
talentos  (parágrafo  10).  No  parágrafo  6º,  o  autor  utilizou  o  verbo  “dizer”  no  futuro  do 
pretérito,  sendo  “Diria  que  o  talento  mais  bem cotado  nos  dias  de  hoje  é  o  talento  da  
liderança, uma combinação de dons naturais com talentos desenvolvidos que incluem visão,  
carisma  (...).” ou  seja,  “diria”,  indica  um processo  futuro  tomado  em relação  a  um fato 
passado, não totalmente afirmado, acabado. No entanto,  em relação à “vontade”, dom de 
liderança, há que ser trabalhada, mesmo se o indivíduo for talentoso, pois não adiantará ter 
talento sem que haja a força da vontade para colocar as habilidades positivas em prática: “O 
mais talentoso fica inerte se não tiver vontade de usar seu dom. Um menos talentoso pode 
superar  a  si  mesmo e aos demais  com o exercício  da  vontade.” (parágrafo  10,  linha  3), 
justificando, pois a alternativa “C” como correta. “O dom da liderança não é nato e tem que 
ser trabalhado.”,

1.3  assim,  não  há  consistência  legal  no  teor  das  solicitações 
formuladas pelos candidatos, 

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 708/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  FERNANDO 
SOUZA FIGUEIREDO interpôs recurso administrativo contra a questão 05 da prova 
“B”, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está em consonância com o 
que prevê o Manual de Prática Policial da PMMG, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 678/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM ÉDER HENRIQUE 

CARDOSO interpôs recurso administrativo contra a questão 05 da prova “B”, por não 
concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. O candidato não anexou ao seu 
recurso a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   679/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM FABRÍCIO FÉLIX 
DE FREITAS FERNANDES  interpôs recurso administrativo contra a questão 05 da 
prova “B”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a questão possui 
duas respostas corretas, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está em consonância com o 
que prevê o Manual de Prática Policial da PMMG,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   680/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  WALISSON 
RICARDO DE FREITAS interpôs recurso administrativo contra a questão 05 da prova 
“B”, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está em consonância com o 
que prevê o Manual de Prática Policial da PMMG,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 705/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  QPE  MAGNO  DA 

SILVA SANTIAGO interpôs recurso administrativo contra a questão 26 da prova “B”, 
por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
visto que a alternativa está em consonância com os ditames do art. 240, §6°, II, do 
Dec. Lei n°. 1.001, de 21/10/69, já a FRAUDE é um meio enganoso capaz de iludir a 
vigilância do ofendido e permiti maior facilidade na subtração da coisa. Ex: distrair o 
balconista, mandando-o pegar uma coisa enquanto o agente subtrai outra;

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 706/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  CB  QPE  RODRIGO 

RENZEL CHAVES  interpôs recurso administrativo contra a questão 10 da prova “B”, 
por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a questão suscitada está em consonância com os ditames do art. 
104, §7°, da Res. 4.023, de 30/04/2009 – estabelece as Diretrizes de Educação da 
PMMG e dá outras providências,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 707/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 a candidata ao CFS/2010 – CB QPE CRISTIANE DE 

ARAÚJO LOPES interpôs recurso administrativo contra a questão 07 da prova “B”, 
por  não  concordar  com  o  gabarito  oficial,  alegando  que  a  mesma  possui  duas 
respostas corretas, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. A candidata não anexou ao seu 
recurso a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 708/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  QPE  EMÍDIO 
MOREIRA NEVES interpôs recurso administrativo contra a questão 09 da prova “B”, 
por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a questão suscitada está de acordo com o previsto nas Diretrizes da 
Educação de Polícia Militar, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 709/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os  candidatos  ao CFS/2010 – SD QPE FREDERICO 
ANTÔNIO  PEREIRA  DE  SOUZA,  SD  QPE  LETÍCIA  ANTUNES  FERRAZ  DOS 
SANTOS  E  SD  QPE  MAGNO  DA  SILVA  SANTIAGO  interpuseram  recursos 
administrativos  contra  a  questão  08  da  prova  “B”,  por  não  concordarem com  o 
gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a questão suscitada está de acordo com o previsto no art. 41 do 
Decreto 44557/07 que assim assevera:

“Art. 41. A avaliação de desempenho é um processo  
que  visa  a  observação  sistemática  e  periódica  da 
atuação  profissional  da  praça,  regulamentada  em 
norma própria da IME.”

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 710/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  CLÁUDIO 
FERREIRA  BRAGA,  SD  PM  DANIEL  HENRIQUE  DA  SILVA,  SD  DONATO 
EDUARDO DA SILVA CONTALDO E SD PM HILER ALVES FERREIRA  interpôs 
recurso administrativo contra a questão 37 da prova “A”, por não concordarem com o 
gabarito oficial, alegando que a mesma não possui resposta completa, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. Os candidatos não anexaram ao 
seus recursos a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 711/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010 –  SD PM CLÊNIO ABEL 

FURTADO  FILGUEIRAS  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  questão  37  da 
prova “A”,  por  não concordar  com o gabarito  oficial,  alegando que a mesma não 
possui  uma resposta correta, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no que 
se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está correta, pois está de 
acordo com o previsto no § 3º do art. 96 da Resolução 4.023/09,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  712/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  CARLOS 

SUENDER  TEIXEIRA  E  SD  FLÁVIO  HEITOR  SILVA  SOBRINHO  interpuseram 
recursos administrativos contra a questão 19 da prova “A”, por não concordarem com 
o  gabarito  oficial,  alegando  que  a  mesma possui  mais  de  uma resposta  correta, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no 
que se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames do do Manual de Prática Policial, volume 1, página 109,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 713 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM ALESSANDRO 

PEREIRA DE AGUIAR, SD PM DEBORAH VANESSA FERNANDES COSTA E SD PM 
ULISSES  RODRIGUES  SOUZA  interpuseram  recursos  administrativos  contra  a 
questão 19 da prova “A”, por não concordarem com o gabarito oficial, alegando que a 
mesma possui mais de uma resposta correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no 
que se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames do do Manual de Prática Policial, volume 1, página 109,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 714 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CFS/2010 CB PM LUCIANO RODRIGUES DE MOURA, 
SD PM ALEXANDRE COELHO MACIEL, SD PM ALEXANDRE JÚNIO DE OLIVEIRA 
MACHADO, SD PM AYALA FABÍOLA M. C. PARDIM SANTOS, SD PM CLAÚDIA 
QUEIROZ, SD PM DAYVISON BALSAMÃO RODRIGUES, SD PM EDIVALDO DA 
SILVA  SANTOS,  SD  PM  ELTON  GOMES,  SD  PM  FABIANO  DE  OLIVEIRA 
FERIGATTI,  SD  PM  FERNANDO  EDUARDO  DA  SILVA,  SD  PM  GIORDANE 
JUNIOR FERREIRA, SD PM GLAUCIO BRASILINO, SD PM HAMILTON SABINO 
DOS  SANTOS  SEGUNDO,  SD  PM  ISMAR  FERNANDES  JUNIOR,  SD  PM 
JANILSON DOS SANTOS PIMENTA, SD PM JOEL KLEITON FERREIRA LEITE, SD 
PM JORGE LUIZ SANTOS, SD PM JOSÉ JACINTO ROCHA JÚNIOR, SD PM JOSE 
RENATO SOUTO, SD PM KLEYTON LELIS FERREIRA, SD PM LO-RUAMA ROSA 
DE  OLIVEIRA  BARCELOS,  SD  PM  LUIZ  FLÁVIO  NEVES  FRANÇA,  SD  PM 
MARCELO JOSE ALVES,  SD PM MARCOS VINICIUS GOMES,  SD PM MICHEL 
RODRIGUES DE MOURA, SD PM RAFAEL DA SILVA PEREIRA, SD PM REINALDO 
FIGUEIREDO DE CARVALHO, SD PM RENATO MOREIRA DE CARVALHO, SD PM 
ROBERTO  LUIZ  JUNIOR,  SD  PM  RONNYMAX  SULLIVAN  DE  MELO,  SD  PM 
SAMUEL  DOS  SANTOS  FREITAS,  SD  PM  THOMAZ  AUGUSTO  SANT`ANNA 
FRANÇA,  SD  PM VAGNER  SINÉZIO  DE  LIMA,  SD  WALISSON  RICARDO  DE 
FREITAS E SD PM WANDERSON RAFAEL DE FIGUEIREDO,  interpuseram recursos 
administrativos  contra a questão 26 da prova “B”,  alegando exigência  de matéria  fora do 
conteúdo de programas previsto no edital, solicitando, ao final, sua revisão/anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
as alegações dos candidatos procedem, pois o conteúdo programático previsto no anexo “E” do 
Edital n. 02/CFS-2010 restringe aos artigos 01 ao 13 / 27 ao 57 / 86 ao 121 da Resolução n. 
4.023/2009. Desta maneira, a Administração confirmou que a questão continha assunto fora 
do previsto nos programas de matéria do Edital;

1.3 conforme a Súmula 473 do STF, a Administração Pública pode 
rever seus atos,

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;



2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada;

2.3  determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 715  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CFS/2010 CB PM NILTON CÉSAR DE 
SOUSA, CB PM MARCUS PAULO LOPES PEREIRA, CB PM WALLACE VIEIRA DA 
SILVA, SD PM ALAN CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS, SD PM ALESSANDRO 
PEREIRA DE AGUIAR, SD PM ALEXSANDRO ALVES MARTINS, SD PM ARLEIDE 
DE OLIVEIRA GONÇALVES, SD PM AVILMAR SILVA FONSECA, SD PM DANIEL 
REIS DO CARMO, SD PM DANIELE DAS GRAÇAS SANTOS MACHADO,   SD PM 
DANILO  BRAGA  DOS  SANTOS,  SD  PM  DIENNER  DIOGO  SANTOS,  SD  PM 
EDSON SANTOS SILVA, SD PM EMANOEL TEIXEIRA RESENDE, SD PM FARLEY 
JOSÉ DE ALMEIDA, SD PM FLAMARION KAZZITTA GOMES DE OLIVEIRA, SD 
PM  FÚLVIO  ESTEFANI  REZENDE  DE  SOUZA,  SD  PM  GUSTAVO  ANDRÉ 
FERNANDES SILVESTRE, SD PM HAROLDO CARREIRO DE OLIVEIRA, SD PM 
JULIANA DOS SANTOS ENTREPORTES, SD PM JULIANA MARIA COURA, SD PM 
LEANDRO NASCIMENTO DIAS, SD PM LEONARDO ALVES DE PAULA, SD PM 
LOHAINNE DO PRADO DE MEDEIROS, SD PM LUIS PEREIRA DE SOUSA, SD PM 
MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA, SD PM PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA 
LUZ,  SD  PM  RANDER  LUCIO  CHAVES,  SD  PM  REINALDO  CAMPOS  DO 
NASCIMENTO, SD PM RICARDO BELLI WEBERLING, SD PM ROBSON PIERRE 
DE  ASSUNÇÃO  COSTA,  SD  PM  THIAGO  PEREIRA  BATISTA,  SD  PM  VITOR 
CRISTIANO  FERNANDES,  SD  PM  WAGNER  SIQUEIRA,  SD  PM  WALLACY 
MENDONÇA COELHO, SD PM WESLEY JUNIO SANTOS, SD PM WILTER ALVES 
GUIMARÃES R. DOS SANTOS, SD PM WUDSON LOPES DE FARIA interpuseram 
recursos administrativos contra a questão 40 da prova “A”, alegando que a mesma continha 
assuntos  fora  do  programa  de  matéria  estabelecido  no  Edital,  solicitando,  ao  final,  sua 
anulação;

1.2 a Comissão de Recursos após criteriosa análise, verificou que 
as alegações dos candidatos procedem, pois o conteúdo programático previsto no anexo “E” do 
Edital n. 02/CFS-2010 restringe aos artigos 01 ao 13 / 27 ao 57 / 86 ao 121 da Resolução n. 
4.023/2009.  Desta  maneira,  a  Administração  confirmou  que  a  questão  possuia  realmente 
matéria fora do previsto no conteúdo de programas de matérias, exigidas no Edital;

1.3 conforme a Súmula 473 do STF, a Administração Pública pode 
rever seus atos,

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 



objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada;

2.3  determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  716/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM KLÉBER ANDRADE 
DA SILVEIRA interpôs recurso administrativo contra a questão 15 da prova “B”, por 
não  concordar  com  o  gabarito  oficial,  alegando  que  a  resposta  correta  seria  a 
alternativa “C”, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010,

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
visto que o gabarito da questão suscitada está de acordo com o previsto no art. 214 
c/c art. 187 do EMEMG e para que o Soldado seja promovido a Cabo, ele necessita ter 
dez anos de efetivo serviço, sendo que a contagem na mesma graduação é exigida do 
Cabo para ser promovido a Soldado,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 717/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM DANIEL DOS 

SANTOS SILVA, SD PM ELTON GOMES E SD PM WANDER SILVÉRIO DA SILVA 
interpuseram recursos administrativos  contra a questão 21 da prova “B”,  por não 
concordarem com o gabarito oficial, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no 
que se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste  razão  aos recorrentes, 
considerando  que  o  gabarito  da  questão  suscitada  está  em  consonância  com  o 
previsto no art. 11, inciso III, da Lei nº 11.340/2006 e com o mem. 30.668-6, de 
05mai09,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

 (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 718/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM WANDERSON DA 

SILVA SANTOS  interpôs recurso administrativo contra a questão 14 da prova “B”, 
por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no que 
se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando  que  o  gabarito  da  questão  suscitada  está  em  consonância  com  o 
previsto no art. 59-B da Lei nº 5.301, de 16/10/69 – EMEMG e suas alterações, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 719/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010 – SD PM DALTON JOSÉ 

FERREIRA interpôs recurso administrativo contra a questão 14 da prova “B”, por não 
concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no que 
se refere aos itens 9.2 a 9.4;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a questão suscitada está em consonância com o previsto no art. 59-
B da Lei nº 5.301, de 16/10/69 – EMEMG e suas alterações, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 720/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  RENATO 

CALDEIRA DA SILVA interpôs recurso administrativo contra a questão 21 da prova 
“B”, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido estão em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no que 
se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
visto que o gabarito da questão suscitada está em consonância com o previsto no art. 
11, inciso III, da Lei nº 11.340/2006 e ao Mem. 30.668-6, de 05mai09,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 721/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  KLEBER 
ANDRADE DA SILVEIRA,  SD PM MARCELO JOSÉ ALVES,  SD PM REINALDO 
FIGUEIREDO  DE  CARVALHO  E  SD  PM  RENATO  CALDEIRA  DA  SILVA 
interpuseram recursos administrativos  contra a questão 24 da prova “B”,  por não 
concordarem com o gabarito  oficial,  alegando que a  mesma possui  mais  de uma 
resposta correta, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância 
com o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos  recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância  com os  ditames  do  art.  122,  §  1°,  da Lei  nº 5.301,  de  16/10/69  - 
Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e suas alterações,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 722 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  FELIPE 
CARVALHO  DE  SOUZA,  SD  PM  JOSÉ  RICARDO  BORGES  MOREIRA,  SD  PM 
LUCAS DE PAULA PEREIRA, SD PM RENATO BARRETTO CATRINCK E SD PM 
WANDERSON DA SILVA SANTOS  interpuseram recursos administrativos contra a 
questão 24 da prova “B”, por não concordarem com o gabarito oficial, alegando que a 
mesma  possui  mais  de  uma  resposta  correta,  solicitando,  ao  final,  anulação  da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, os pedidos interpostos não estão em consonância com o item 9.2 
do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. Os candidatos não anexaram 
aos seus recursos a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 723/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM ALLAN HENRIQUE 
PEREIRA  LEAL  e  SD  PM  LUCIANO  GOMES  DE  SOUZA  interpuseram  recursos 
administrativos contra a questão 03 da prova “A”, por não concordarem com o gabarito 
oficial,  apresentando  como justificativa  o  parágrafo  6º  do  texto,  solicitando,  ao  final, 
revisão da questão;

1.2  a comissão de recursos,  após criteriosa  análise  verificou 
que os candidatos não apresentaram argumentações lógicas e consistentes. O enunciado 
da questão em análise faz referência à força da vontade, no texto, considerada uma força 
maior, além dos talentos (parágrafo 10). No parágrafo 6º, o autor utilizou o verbo “dizer” 
no futuro do pretérito, sendo “Diria que o talento mais bem cotado nos dias de hoje é o 
talento da liderança, uma combinação de dons naturais com talentos desenvolvidos que  
incluem visão,  carisma (...).” ou  seja,  “diria”,  indica  um processo  futuro  tomado  em 
relação a um fato passado, não totalmente afirmado, acabado. No entanto, em relação à 
“vontade”, dom de liderança, há que ser trabalhada, mesmo se o indivíduo for talentoso, 
pois não adiantará ter talento sem que haja a força da vontade para colocar as habilidades 
positivas em prática: “O mais talentoso fica inerte se não tiver vontade de usar seu dom. 
Um menos talentoso pode superar a si mesmo e aos demais com o exercício da vontade.” 
(parágrafo 10, linha 3),  justificando,  pois  a alternativa “C” como correta.  “O dom da 
liderança não é nato e tem que ser trabalhado.”,

1.3 assim, não há consistência legal no teor das solicitações 
formuladas pelos candidatos,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 724 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM GUSTAVO ANDRÉ 
FERNANDES SILVESTRE interpôs recurso administrativo contra a questão 03 da prova 
“A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que alternativa correta da questão 
é a letra “A” e não a letra “C”, conforme divulgado, solicitando, ao final,  alteração da 
resposta da questão;

1.2  a comissão de recursos,  após criteriosa  análise  verificou 
que  o  candidato  não  apresentou  argumentação  lógica  e  consistente.  O  enunciado  da 
questão em análise faz referência à força da vontade, no texto, considerada uma força 
maior, além dos talentos (parágrafo 10). No parágrafo 6º, o autor utilizou o verbo “dizer” 
no futuro do pretérito, sendo “Diria que o talento mais bem cotado nos dias de hoje é o 
talento da liderança, uma combinação de dons naturais com talentos desenvolvidos que  
incluem visão,  carisma (...).” ou  seja,  “diria”,  indica  um processo  futuro  tomado  em 
relação a um fato passado, não totalmente afirmado, acabado. No entanto, em relação à 
“vontade”, dom de liderança, há que ser trabalhada, mesmo se o indivíduo for talentoso, 
pois não adiantará ter talento sem que haja a força da vontade para colocar as habilidades 
positivas em prática: “O mais talentoso fica inerte se não tiver vontade de usar seu dom. 
Um menos talentoso pode superar a si mesmo e aos demais com o exercício da vontade.” 
(parágrafo 10, linha 3),  justificando,  pois  a alternativa “C” como correta.  “O dom da 
liderança não é nato e tem que ser trabalhado.”,

 1.3  assim,  não há  consistência  legal  no  teor  da  solicitaçõe 
formulada pelo candidato,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 725/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  ELLEN  ALVES 
TANURI e SD PM RAMON RUBIANO CARENCE interpuseram recursos administrativos 
contra a questão 03 da prova “A”, por não concordarem com o gabarito oficial, alegando 
que a questão não apresenta alternativa correta, solicitando, ao final, revisão da resposta 
da questão;

1.2  a comissão de recursos,  após criteriosa  análise  verificou 
que os candidatos não apresentaram argumentações lógicas e consistentes. O enunciado 
da questão em análise faz referência à força da vontade, no texto, considerada uma força 
maior, além dos talentos (parágrafo 10). No parágrafo 6º, o autor utilizou o verbo “dizer” 
no futuro do pretérito, sendo “Diria que o talento mais bem cotado nos dias de hoje é o 
talento da liderança, uma combinação de dons naturais com talentos desenvolvidos que  
incluem visão,  carisma (...).” ou  seja,  “diria”,  indica  um processo  futuro  tomado  em 
relação a um fato passado, não totalmente afirmado, acabado. No entanto, em relação à 
“vontade”, dom de liderança, há que ser trabalhada, mesmo se o indivíduo for talentoso, 
pois não adiantará ter talento sem que haja a força da vontade para colocar as habilidades 
positivas em prática: “O mais talentoso fica inerte se não tiver vontade de usar seu dom. 
Um menos talentoso pode superar a si mesmo e aos demais com o exercício da vontade.” 
(parágrafo 10, linha 3),  justificando,  pois  a alternativa “C” como correta.  “O dom da 
liderança não é nato e tem que ser trabalhado.”,

 1.3 assim, não há consistência legal no teor das solicitações 
formuladas pelos candidatos,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 726/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010 –  SD PM ALEXANDRE 
JÚNIO DE OLIVEIRA MACHADO, SD PM JEAN MARCEL MOROTTI FERNANDES E 
SD PM ELTON GOMES interpuseram recursos administrativos contra a questão 24 da 
prova “B”, por não concordarem com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui 
como resposta correta a letra b, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010.

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos  recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância  com os  ditames  do  art.  122,  §  1°,  da Lei  nº 5.301,  de  16/10/69  - 
Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e suas alterações,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  727/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o candidato ao CFS/2010 SD PM HENRIQUE MILLER 
BRASIL GONÇALVES  interpôs recurso administrativo contra a questão 09 da prova “A”, 
alegando não concordar com o gabarito oficial, solicitando, alteração da resposta da questão 
de letra “C” para a letra “B”;

1.2 a comissão de recursos, verificou que a questão  trata do uso 
dos verbos  “intervir” e  “condizer”. As lacunas devem ser preenchidas pelas formas verbais 
“interveio”,  “condizia” ou  “condisse”,  já  que  “interviu” e  “condizeu” não  fazem  parte  da 
conjugação  correta  dos  verbos  “intervir” e  “condizer”,  respectivamente.  A  forma  verbal 
“condizia” encontra-se no Pretérito Imperfeito do modo indicativo, tempo que indica um fato 
que se  prolonga,  durativo,  no passado.  Já  “condisse” encontra-se no Pretérito  Perfeito  do 
modo  indicativo,  tempo  que  indica  um  fato  que  foi  realizado  completamente,  uma  ação 
concluída. Não há, pois, na bibliografia,  nada que impeça o uso de dois verbos no mesmo 
tempo ou em tempos verbais diferentes. Claro fica que interfere na semântica da oração, 
porém o uso das formas verbais  “condizia” e  “condisse”, combinando-se com  “interveio”, é 
perfeitamente possível, segundo a norma culta. Com base na Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa de  Domingos  Paschoal  Cegalla  (2008:235,  247,  584-586),  concluiu-se  pela 
existência de mais de uma resposta para a questão em lide, sendo a  alegação do candidato 
procedente;

1.3  desta  forma,  há  consistência  legal  no  teor  da  solicitação 
formulada pelo recorrente e a questão será anulada,

2 RESOLVE: 

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

2.2  deferir  o  pedido  do  candidato,  devendo  a  questão  ser 
anulada;

2.3  determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 728/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM BRUNO CÉSAR 

GROSSI DE MORAES, SD PM EDER HENRIQUE CARDOSO, SD PM LUIZ CARLOS 
DA CRUZ SOUZA FILHO E SD PM RODRIGO ALVES NUNES interpuseram recursos 
administrativos  contra  a  questão  23  da  prova  “B”,  por  não  concordarem com  o 
gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, os pedidos interpostos não estão em consonância com o item 9.2 
do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. Os candidatos não anexaram 
aos seus recursos a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 729/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM JANILSON DOS 

SANTOS  PIMENTA,  SD  PM  JORGE  LUIZ  SANTOS  E  SD  RINALDO  MACEDO 
SARAIVA interpuseram recursos administrativos contra a questão 23 da prova “B”, 
por  não  concordarem com o  gabarito  oficial,  alegando  que  a  mesma  não  possui 
resposta correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no 
que se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está correta, pois está de 
acordo com o previsto no § 3º do art. 96 da Resolução 4.023/09,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 730/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM DANIEL DOS 

SANTOS  SILVA  E  SD  SANDOVAL  MOREIRA  PACHECO  interpuseram  recursos 
administrativos  contra  a  questão  22  da  prova  “B”,  por  não  concordarem com  o 
gabarito  oficial,  alegando  que  a  mesma  possui  mais  de  uma  resposta  correta, 
solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no que 
se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está correta, pois está de 
acordo com o previsto no art. 36 § 2º do da Resolução 4.023/09,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  731/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número  34,  e  inciso  III  do  art.  10  do  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977 (R-100),  e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/CRS 
nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 
e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2010  SD  PM  EMERSON  INÁCIO 
ROCHA,  SD  PM  FLÁVIO  VITOR  FERREIRA  e  SD  PM  MARCELO  FARLEI  SILVA 
interpuseram recursos administrativos contra a questão 34 da prova “B”, por não concordarem 
com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
questão trata do uso das conjunções subordinativas e a idéia que exprimem. As conjunções 
subordinativas ligam orações que se subordinam uma à outra, traduzindo circunstâncias. Nas 
orações  “Coma, nem que seja um pouco”, “... eu venho de um lugar que, como mostrou a  
notícia...”  e “Ontem estive enfermo, de sorte que não saí” é indubitável que as conjunções 
exprimem,  respectivamente,  um  fato  que  se  admite  em  oposição  a  outro  (concessiva), 
conformidade de um fato com outro (conformativa) e consequência (consecutiva). Todavia, a 
oração “Como suas fontes de notícias sobre o mundo são imagens de TV ...” não apresenta 
uma Oração Principal que exprima se a idéia da conjunção é de causa ou conformidade, pois a 
conjunção  subordinativa  “como” pode  ser  classificada  como  causal,  comparativa  ou 
conformativa.  No  caso,  é  impossível  que  se  estabeleça  o  que  a  conjunção  expressa 
verdadeiramente, sem que haja a  presença de uma Oração Principal  que direcione para o 
conteúdo semântico, sem dupla interpretação. Isso de fato pode ou não invalidar a alternativa 
da questão, haja vista que causa e conformidade são duas respostas possíveis. Além disso, 
corrobora o fato de que as orações subordinadas são orações que dependem sintaticamente de 
outras e constam “de uma ou mais de uma oração principal...” (Cegalla, 2008:370). Com base 
na  Novíssima  Gramática  da  Língua  Portuguesa de  Domingos  Paschoal  Cegalla  (2008:289, 
291-292,  370,  378,  396-399),  concluiu-se  a  existência  de  mais  de  uma  resposta  para  a 
questão em lide, sendo as alegações dos candidatos procedentes,

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada.

2.3  determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 732 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM ADRIANO SCHER 

DORNELAS  E  MACMILLER  WENDEL  CIRILO  interpuseram  recursos  administrativos 
contra a questão 37 da prova “B”, por não concordarem com o gabarito oficial, alegando 
que não existe resposta correta para a questão, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que a questão trata da colocação pronominal adequada à norma culta. Os recorrentes 
alegam que não há resposta possível à questão. Observa-se, contudo, que na oração “Eu 
lhe recomendaria esse curso se você gostasse de biologia” (grifo nosso) o uso da próclise 
se encontra correto. Não se trata aqui de uso “exclusivo  da língua culta e da modalidade 
literária”  versus  “fala  corrente” (Cegalla,  2008:541).  O  período  é  composto  por 
subordinação  (Cegalla,  2008:322),  tendo  sido  iniciada  a  segunda  oração  por  uma 
conjunção subordinativa condicional (“se”, cf. Cegalla:2008:292). A bibliografia é clara, 
prescrevendo que é preciso que se atenda a condição imprescindível e fundamental de 
não haver “palavra que exija a próclise” (Cegalla, 2008:541), para que haja a mesóclise. 
Nos casos da obrigatoriedade da próclise (Cegalla, 2008:538-539), constata-se que esta 
será de rigor quando há a presença de conjunções subordinativas, como é o caso do “se” 
na  oração,  porque  uma  leitura  também possível  da  oração  é  “Se você  gostasse  de 
biologia, eu lhe recomendaria esse curso.”  Desse modo, o sentido semântico permanece 
inalterado pela  ordem  da  oração,  continuando  a  ser  um  período  composto  por 
subordinação  e  obrigando  o  uso  da  próclise e  não  da  mesóclise,  como  afirmam  os 
candidatos; 

1.3 assim, não há consistência legal no teor das solicitações 
formuladas pelos candidatos, 

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 733 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  JEAN  DOS 
SANTOS VARGAS interpôs recurso administrativo contra a questão 05 da prova “A”, 
por não concordar com o gabarito oficial,  alegando que a mesma não possui uma 
resposta correta, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o candidato não apresentou argumentação lógica e consistente ao afirmar que a 
alternativa “B” também pode ser considerada como resposta correta, do contrário; 
ratifica-se  que  alternativa  “C”  (reconhecerem a  importância  da  presença  do  líder 
frente aos demais funcionários)  responde ao enunciado da questão,  que pode ser 
justificada através das seguintes passagens do texto: “Porém, chega o dia em que os 
talentos soterrados podem voltar à tona, quando descobertos e liberados (...); “Neste  
momento é que o líder legítimo é capaz de polir o talento de sua gente.“ Para isso, é 
necessária a presença de um líder para descobrir e liberar os talentos e não apenas a 
prática de atribuir responsabilidades pelos acertos e fracassos, conforme apresenta-se 
na alternativa “B”,  

1.3 assim, não há consistência legal no teor da solicitação 
formulada pelo candidato,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 734/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010 –  SD PM FLAMARION 
KAZZITA GOMES, SD PM LUIZ ANTÔNIO NOVAIS DE OLIVEIRA JÚNIOR e SD 
PM MESILEMITE SANTOS BRUNO interpuseram recursos administrativos contra a 
questão 05 da prova “A”, por não concordarem com o gabarito oficial, alegando que a 
questão apresenta duas alternativas corretas, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  os  candidatos  não  apresentaram  argumentações  lógicas  e  consistentes  ao 
afirmarem que a alternativa “B” também pode ser considerada como resposta correta, 
do contrário; ratifica-se que alternativa “C” (reconhecerem a importância da presença 
do líder frente aos demais funcionários) responde ao enunciado da questão, que pode 
ser justificada através das seguintes passagens do texto: “Porém, chega o dia em que 
os talentos soterrados podem voltar à tona, quando descobertos e liberados (...); 
“Neste momento é que o líder legítimo é capaz de polir o talento de sua gente.“ Para 
isso, é necessária a presença de um líder para descobrir e liberar os talentos e não 
apenas a prática de atribuir responsabilidades pelos acertos e fracassos, conforme 
apresenta-se na alternativa “B”;

1.3 assim, não há consistência legal no teor das solicitações 
formuladas pelos candidatos,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  735/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  SD  PM  DANIEL 
BATISTA DE MELO E SD PM DANILO SERAFIM ALVES CASTRO  interpuseram 
recursos administrativos contra a questão 25 da prova “B”, por não concordarem com 
o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no que 
se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a questão suscitada está correta, conforme previsto no inciso V, 
artigo 22, da Lei 11.340/06,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 736/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2010  –  SD  PM  SUELLEN 
CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA interpôs recurso administrativo contra a questão 05 
da prova “A”,  por  não concordar  com o gabarito  oficial,  alegando que a resposta 
correta da questão é a letra “B” e não letra “C” conforme divulgado , solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a candidata não apresentou argumentação lógica e consistente ao afirmar que a 
alternativa “B” também pode ser considerada como resposta correta, do contrário; 
ratifica-se  que  alternativa  “C”  (reconhecerem a  importância  da  presença  do  líder 
frente aos demais funcionários)  responde ao enunciado da questão,  que pode ser 
justificada através das seguintes passagens do texto: “Porém, chega o dia em que os 
talentos soterrados podem voltar à tona, quando descobertos e liberados (...); “Neste  
momento é que o líder legítimo é capaz de polir o talento de sua gente.“ Para isso, é 
necessária a presença de um líder para descobrir e liberar os talentos e não apenas a 
prática de atribuir responsabilidades pelos acertos e fracassos, conforme apresenta-se 
na alternativa “B”,  

1.3 assim, não há consistência legal no teor da solicitação 
formulada pela candidata,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 737/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número  34,  e  inciso  III  do  art.  10  do  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977 (R-100),  e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/CRS 
nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 
e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  DALTON  JOSÉ 

FERREIRA  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  questão  27  da  prova  “B”,  por  não 
concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final,  sua anulação ;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que o 
termo “inusitada” inserido na frase da alternativa “A”, de acordo com o Novo Dicionário Aurélio 
XXI,  significa  “não usada,  incomum,  estranho”,  e,  a  palavra  “impulsivo”  significa  “que dá 
impulso;  que facilmente se excita;  que age sem refletir;  arrebatado (entusiasmado),  e de 
acordo com o autor, no 6º parágrafo, as organizações estão procurando por gente a quem 
possam pagar para assumir responsabilidade e obter resultados; que o talento mais cotado é 
“o talento da liderança, uma combinação de dons naturais com talentos desenvolvidos que 
incluem visão, carisma, caráter, responsabilidade, planejamento, (...) estabilidade emocional 
(...).” Assim a resposta apontada como correta pelo gabarito oficial, sendo a alternativa”B” 
está justificada no trecho do texto apresentado, em contraposição à afirmativa da alternativa 
“A”, pois um líder não deve apresentar instabilidade emocional, não agindo por impulso em 
situações anormais;

1.3  assim,  não  há  consistência  legal  no  teor  da  solicitação 
formulada pelo candidato,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  738 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número  34,  e  inciso  III  do  art.  10  do  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977 (R-100),  e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/CRS 
nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 
e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM VALDNEI DA SILVA 

FERREIRA  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  questão  06  da  prova  “A”,  por  não 
concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
que a alternativa “C” da questão em análise apresenta a seguinte frase: “acata as idéias de 
todos, procurando anarquizar o progresso da organização.” O termo “anarquizar”, de acordo 
com o Novo Dicionário Aurélio XXI, significa “tornar anárquico, incitar à desordem, por em 
desordem, desmoralizar  (...),  logo,  essa alternativa  não  tem relação  com o  enunciado  da 
questão, pois um líder jamais utilizaria a estratégia de anarquizar para demonstrar que tem 
capacidade e competência, tornando a alternativa descabida;

1.3  assim,  não  há  consistência  legal  no  teor  da  solicitação 
formulada pelo candidato, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  739/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2010  CB  QPE  ALINE 
APARECIDA  SILVA  CANTO,  CB  PM  CLODOALDO  JOSÉ  RODRIGUES,  CB  PM 
NILTON CÉSAR DE SOUSA, SD PM ALAN CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS, SD 
PM ALAN FERREIRA CASSIMIRO, SD PM ALDO DE SOUZA CAMPOS, SD PM 
ANTÔNIO CANDRÉ PEREIRA DIAS, SD PM AVILMAR SILVA FONSECA, SD PM 
BÁRBARA  MARQUES  DE  OLIVEIRA,  SD  PM  CARLOS  ALBERTO  DO 
NASCIMENTO,  SD  PM  CARLOS  ANTÔNIO  DE  ANDRADE,  SD  PM  CARLOS 
EDUARDO GONÇALVES DAS CHAGAS, SD PM DANIELA DAS GRAÇAS SANTOS 
MACHADO,  SD  PM  DANIEL  HENRIQUE  DA  SILVA,  SD  PM  DIEGO CRISPIM 
BARRETO, SD PM DIEGO MAGALHÃES SILVA, SD PM EDUARDO RODRIGUES 
SILVA, SD PM EDSON EDUARDO SOARES DA CRUZ, SD PM EDUARDO LÚCIO 
DE ALMEIDA, SD PM ELIEZER MARTINS VIANA, SD PM EMANOEL TEIXEIRA 
RESENDE, SD PM FERNANDO DE SOUZA PINHO, SD PM FLÁVIO HEITOR SILVA 
SOBRINHO, SD PM GEOVANE EPIFÂNIO DA SILVA, SD PM GERALDO EDMO DE 
OLIVEIRA, SD PM GIOVANI CAROLINO DE LIMA, SD PM GUILHERME ASSIS 
CARNEIRO, SD PM GUSTAVO BARRETO DA SILVA, SD PM GUSTAVO HENRIQUE 
SILVA GOMES, SD PM HAROLDO CARREIRO DE OLIVEIRA, SD PM HENRIQUE 
FELICIANO DE CARVALHO, SD PM JOÃO AUGUSTO DOS S. ALVES, SD PM JOSÉ 
JUNIO FERREIRA, SD PM JULIANA MARIA COURA, SD PM KELLY CRISTINA 
LAGE, SD PM KELLY DEL CANTONI FERREIRA, SD PM LEANDRO FERREIRA DE 
CARVALHO,  SD  PM  LEONARDO  DE  SOUZA  PINTO,  SD  PM  LOHAINNE  DO 
PRADO DE  MEDEIROS,  SD  PM LUVANOR  GODINHO  SILVA,  SD  PM MÁRIO 
JÚNIO DO NASCIMENTO, SD PM MESILEMITE SANTOS BRUNO, SD PM MIRIAM 
LANE  ROCHA MATOS,  SD  PM PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA LUZ,  SD  PM 
RAFAEL  FERREIRA  DO  NASCIMENTO,  SD  PM  RAFAEL  RODRIGUES  DE 
OLIVEIRA, SD PM ROBERT MENEZES DA COSTA SANTOS, SD PM RODRIGO 
TADEU MOREIRA, SD PM ROGÉRIO COELHO SAMPAIO, SD PM RONALD JEAN 
DE OLIVEIRA HENRIQUES, SD PM SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA, SD 
PM THALLES MONTEIRO BORGES, SD PM VITOR CRISTIANO FERNANDES, SD 
PM VLADEMIR FERREIRA DE PAULA, SD PM WALLACE VIEIRA DA SILVA, SD 
PM WILTER ALVES G. R. DOS SANTOS e SD PM WUDSON LOPES DE FARIA 
interpuseram recursos administrativos  contra a questão 10 da prova “A”,  por  não 
concordarem com o gabarito oficial, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos verificou, com base na Novíssima 
Gramática da Língua Portuguesa de Domingos Paschoal Cegalla  (2008:324-326),  a 



existência de 02 (duas) respostas para a questão em lide, sendo as alegações dos 
recorrentes procedentes;

        
2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  740  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2010  CB  QPE  ALINE 
APARECIDA  SILVA  CANTO,  CB  PM  CLODOALDO  JOSÉ  RODRIGUES,  CB  PM 
NILTON  CÉSAR  DE  SOUSA,  SD  PM  ANDREY  WILLIANS  LUSTOSA,  SD  PM 
ANTÔNIO ANDRÉ PEREIRA DIAS, SD PM BÁRBARA MARQUES DE OLIVEIRA, 
SD  PM  CARLOS  ALBERTO  DO  NASCIMENTO,  SD  PM  CINTIA  DOS  SANTOS 
RODRIGUES, SD PM EDUARDO RODRIGUES SILVA, SD PM EDSON EDUARDO 
SOARES DA CRUZ,  SD PM FERNANDO DE SOUZA PINHO, SD PM GEOVANE 
EPIFÂNIO DA SILVA, SD PM GERALDO EDMO DE OLIVEIRA, SD PM GIOVANNI 
CAROLINO DE LIMA, SD PM GUILHERME ASSIS CARNEIRO, SD PM GUSTAVO 
BARRETO DA SILVA, SD PM GUSTAVO HENRIQUE GARCIA LIMA, SD PM JOÃO 
AUGUSTO DOS S. ALVES, SD PM JULIANA MARIA COURA, SD PM KELLY DEL 
CANTONI  FERREIRA,  SD  PM  LEANDRO  FERREIRA  DE  CARVALHO,  SD  PM 
LEONARDO DE SOUZA PINTO, SD PM MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA, 
SD QPE MARCUS VINÍCIUS MARTINS, SD PM PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA 
LUZ, SD PM RAFAEL EUSTÁQUIO PIMENTA, SD PM REINALDO CAMPOS DO 
NASCIMENTO, SD PM RICARDO MIRANDA PEREIRA, SD PM RODRIGO TADEU 
MOREIRA,  SD  PM  ROGÉRIO  COELHO  SAMPAIO,  SD  PM  RONALD  JEAN  DE 
OLIVEIRA  HENRIQUES,  SD  PM  SÉRGIO  SEGUNDELI  CALDEIRA,  SD  PM 
THALLES MONTEIRO BORGES, SD PM WALLACE VIEIRA DA SILVA e SD PM 
WESLEY JUNIO SANTOS interpuseram recursos administrativos contra a questão 15 
da  prova  “A”,  por  não  concordarem com o  gabarito  oficial,  solicitando,  ao  final, 
anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão trata do uso das conjunções subordinativas e a idéia que exprimem. As 
conjunções subordinativas ligam orações que se subordinam uma à outra, traduzindo 
circunstâncias.  Nas orações  “Coma, nem que seja um pouco”, “... eu venho de um 
lugar que, como mostrou a notícia...” e “Ontem estive enfermo, de sorte que não saí” 
é indubitável que as conjunções exprimem, respectivamente, um fato que se admite 
em oposição a outro (concessiva), conformidade de um fato com outro (conformativa) 
e consequência (consecutiva). Todavia, a oração “Como suas fontes de notícias sobre 
o mundo são imagens de TV ...” não apresenta uma Oração Principal que exprima se 
a idéia da conjunção é de causa ou conformidade, pois a conjunção subordinativa 
“como” pode ser classificada como causal, comparativa ou conformativa. No caso, é 
impossível que se estabeleça o que a conjunção expressa verdadeiramente, sem que 
haja a  presença de uma Oração Principal que direcione para o conteúdo semântico, 



sem dupla interpretação. Isso de fato pode ou não invalidar a alternativa da questão, 
haja  vista  que  causa  e  conformidade  são  duas  respostas  possíveis.  Além  disso, 
corrobora  o  fato  de  que  as  orações  subordinadas  são  orações  que  dependem 
sintaticamente de outras e constam  “de uma ou mais de uma oração principal...”  
(Cegalla,  2008:370).  Com base na  Novíssima Gramática  da Língua Portuguesa de 
Domingos Paschoal Cegalla (2008:289, 291-292, 370, 378, 396-399), concluiu-se a 
existência de mais de uma resposta para a questão em lide, sendo as alegações dos 
candidatos procedentes;

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 741/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM AYALA FABÍOLA 

MOREIRA CONCEIÇÃO PARDIM SANTOS, SD PM EMERSON INÁCIO ROCHA, SD PM 
FELIPE RAMON SANTOS DE FREITAS E SD PM JOSÉ SARAIVA PEREIRA JÚNIOR 
interpuseram  recursos  administrativos  contra  a  questão  37  da  prova  “B”,  por  não 
concordarem com o  gabarito  oficial,  alegando  que  não  existe  resposta  correta  pas  a 
questão, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que a questão trata da colocação pronominal adequada à norma culta. Os recorrentes 
alegam que não há resposta possível à questão. Observa-se, contudo, que na oração “Eu 
lhe recomendaria esse curso se você gostasse de biologia” (grifo nosso) o uso da próclise 
se encontra correto. Não se trata aqui de uso “exclusivo  da língua culta e da modalidade 
literária”  versus  “fala  corrente” (Cegalla,  2008:541).  O  período  é  composto  por 
subordinação  (Cegalla,  2008:322),  tendo  sido  iniciada  a  segunda  oração  por  uma 
conjunção subordinativa condicional (“se”, cf. Cegalla:2008:292). A bibliografia é clara, 
prescrevendo que é preciso que se atenda a condição imprescindível e fundamental de 
não haver “palavra que exija a próclise” (Cegalla, 2008:541), para que haja a mesóclise. 
Nos casos da obrigatoriedade da próclise (Cegalla, 2008:538-539), constata-se que esta 
será de rigor quando há a presença de conjunções subordinativas, como é o caso do “se” 
na  oração,  porque  uma  leitura  também possível  da  oração  é  “Se você  gostasse  de 
biologia, eu lhe recomendaria esse curso.”  Desse modo, o sentido semântico permanece 
inalterado pela  ordem  da  oração,  continuando  a  ser  um  período  composto  por 
subordinação  e  obrigando  o  uso  da  próclise e  não  da  mesóclise,  como  afirmam  os 
candidatos; 

1.3 assim, não há consistência legal no teor das solicitações 
formuladas pelos candidatos, 

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 742/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM JOSÉ AUGUSTO 
RODRIGUES interpôs recurso administrativo contra a questão 06 da prova “B”, por 
não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está em consonância com o 
previsto no art. 38, § § 1º e 2º do MAPPAD/PM;

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 743/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1 a candidata ao CFS/2010 – CB QPE CRISTIANE DE 

ARAÚJO LOPES interpôs recurso administrativo contra a questão 06 da prova “B”, 
por  não  concordar  com  o  gabarito  oficial,  alegando  que  a  mesma  possui  duas 
respostas corretas, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito  não  assiste  razão  à  recorrente, 
considerando que a questão suscitada está em consonância com os ditames da Lei nº 
5.301,  de  16/10/69  -  Estatuto  dos  Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  suas 
alterações,  visto  que,  conforme  previsto  no  art.  240-E,  considera-se  em  serviço, 
apenas para os fatos que tenha se envolvido em razão do exercício de sua função,  

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 744 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  LEANDRO 

RODRIGUES GOMES interpôs recurso administrativo contra a questão 19 da prova 
“B”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui resposta 
correta, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010,

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão ao recorrente, a 
resposta  da  questão  está  CORRETA,  pois  está  de  acordo  com  o  previsto  no 
Memorando n. 10.745.2-CG que em seu ultimo parágrafo assevera:

“Isto  posto,  concito  aos  Comandantes  em  todos  os  níveis  a  
orientar  os  militares  acerca  das  sanções  que  lhe  podem  ser  
impostas  decorrentes  de  atitudes  discriminatória  adotadas  na  
atuação  profissional,  em especial  quando  ficar  provada  serem  
estas decorrentes da orientação sexual da vítima.”

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 745/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  MARCUS 
WELINGTON GUIMARÃES  interpôs recurso administrativo contra a questão 06 da 
prova  “B”,  por  não  concordar  com  o  gabarito  oficial,  solicitando,  ao  final,  sua 
anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está em consonância com o 
previsto no art. 38, § § 1º e 2º do MAPPAD/PM;

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 746/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM DANIEL BATISTA 
DE MELO interpôs recurso administrativo contra a questão 06 da prova “B”, por não 
concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está em consonância com o 
previsto no art. 38, § § 1º e 2º do MAPPAD/PM;

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 747/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM MILTON LUCIANO 
DA SILVA NETO interpôs recurso administrativo contra a questão 06 da prova “B”, 
por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está em consonância com o 
previsto no art. 38, § § 1º e 2º do MAPPAD/PM;

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 748 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2010  SD  QPE  EMÍDIO 
MOREIRA NEVES, SD QPE FREDERICO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, SD QPE 
LETÍCIA  ANTUNES  FERRAZ  DOS  SANTOS  E  SD  QPE  MAGNO  DA  SILVA 
SANTIAGO  interpuseram recursos administrativos contra a questão 25 da prova “B”, por 
não concordarem com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua revisão/anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o item 9 
(Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  as  alegações  apresentadas  pelos 
requerentes  são  procedentes,  tendo  em vista  que  o  art.  32  (crime  impossível)  e  art.  53 
(concurso de agentes), ambos do com, não estão relacionados no programa de matéria para a 
prova de conhecimento, pois pelo enunciado da questão 25, a alternativa correta é a letra “D”, 
visto que sem os conhecimentos previstos no art.32 (crime)impossível e art.53(concurso de 
agentes) do CPM não seria possível concluir que o Cb Marcos não responderia pelo mesmo 
crime;

1.2.3 os artigos 32 e 53 do CPM não constavam no programa de 
matéria,

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada.

2.3  determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 749/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2010 – SD PM AYALA FABÍOLA 
PARDIM SANTOS interpôs recurso administrativo contra a questão 14 da prova “B”, 
por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010, no que 
se refere aos itens 9.2 à 9.4;

1.2.2  quanto  ao  mérito  não  assiste  razão  à  recorrente, 
considerando que a questão suscitada está em consonância com os ditames da Lei nº 
5.301,  de  16/10/69  -  Estatuto  dos  Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  suas 
alterações, conforme previsto no art. 59-B,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  750 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  ISMAR 
FERNANDES JÚNIOR interpôs recurso administrativo contra as questões 37 e 40 por 
não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.4 do 
edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010. O candidato apresentou, num 
mesmo requerimento, recurso contra duas questões distintas,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  751/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  DOUGLAS 
ALEXANDRE DOS SANTOS  interpôs recurso administrativo contra as questões 33, 
37  e  40,  por  não  concordar  com  o  gabarito  oficial,  solicitando,  ao  final, 
anulação/revisão das questões;

1.2  quanto à solicitação de revisão das questões, o candidato 
não  cumpriu  o  previsto  no  item  9.1,  in  verbis: “Caberá  recurso,  devidamente 
fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato a 
que se referir.”:

1.2.1 a divulgação do gabarito oficial  da prova I ocorreu em 
22/03/2010 no site do CRS, contudo, o candidato protocolou seu recurso no Centro de 
Recrutamento  e  Seleção  em  data  de  26/03/2010,  tornando  esse  questionamento 
intempestivo;

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 752 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  CB  PM  RAIMUNDO 

ALEXANDRINO  DE  SANTANA,  SD  PM  AMANDA  SOARES  FERREIRA,  SD  PM 
ANDRÉ RICARDO DE ALMEIDA, SD PM CLAÚDIA QUEIROZ, SD PM DAYVISON 
BALSAMÃO RODRIGUES, SD PM FABIANO DE OLIVEIRA FERIGATTI, SD PM 
FABRÍCIO FERREIRA,  SD PM GLÁUCIO BRASILINO,  SD PM JOSÉ AUGUSTO 
RODRIGUES, SD PM PAULO FERREIRA DA SILVA, SD PM RINALDO MACEDO 
SARAIVA  E  SD  PM  WESLEY  ALVES  DA  COSTA   interpuseram  recursos 
administrativos  contra  a  questão  24  da  prova  “B”,  por  não  concordarem com  o 
gabarito  oficial,  alegando  que  a  mesma  possui  mais  de  uma  resposta  correta, 
solicitando, ao final, sua anulação/revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010.

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos  recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância  com os  ditames  do  art.  122,  §  1°,  da  Lei  n.  5.301,  de  16/10/69  - 
Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e suas alterações,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 753 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010 –  CB PM CLODOALDO 
JOSÉ RODRIGUES, CB PM NILTON CÉSAR DE SOUSA, SD PM DANIEL REIS DO 
CARMO, SD PM GUSTAVO ANDRÉ FERNANDES SILVESTRE, SD PM EDUARDO 
RODRIGUES  SILVA,  SD  PM  MARCUS  VINÍCIUS  MARTINS  E  SD  PM  VITOR 
CRISTIANO FERNANDES interpuseram recursos administrativos contra a questão 12 
da prova “A”, por não concordarem com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua 
anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão trata da colocação pronominal adequada à norma culta. Os recorrentes 
alegam que não há resposta possível à questão. Observa-se, contudo, que na oração 
“Eu lhe recomendaria esse curso se você gostasse de biologia” (grifo nosso) o uso da 
próclise se encontra correto. Não se trata aqui de uso “exclusivo  da língua culta e da 
modalidade  literária”  versus  “fala  corrente” (Cegalla,  2008:541).  O  período  é 
composto por subordinação (Cegalla, 2008:322), tendo sido inicida a segunda oração 
por  uma  conjunção  subordinativa  condicional  (“se”,  cf.  Cegalla:2008:292).  A 
bibliografia  é  clara,  prescrevendo  que  é  preciso  que  se  atenda  a  condição 
imprescindível e fundamental de não haver  “palavra que exija a próclise”  (Cegalla, 
2008:541), para que haja a mesóclise. Ao se verificar casos da obrigatoriedade da 
próclise (Cegalla,  2008:538-539), constata-se que esta será de rigor quando  há a 
presença de conjunções subordinativas, como é o caso do “se” na oração, porque uma 
leitura  também possível  da  oração  é  “Se você  gostasse  de  biologia,  eu  lhe 
recomendaria esse curso.”  Desse modo, o sentido semântico permanece  inalterado 
pela ordem da oração, continuando a ser um período composto por subordinação e 
obrigando o uso da próclise e não da mesóclise, como afirmam os candidatos;

1.3 por esse motivo, o fundamento teórico para considerar 
os  pedidos não servem para uma argumentação válida,  sólida  e  consistente para 
acatar as solicitações dos recorrentes,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

 (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  754 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao  CFS/2010 CB PM MARCUS PAULO 
LOPES PEREIRA, SD PM ANDERSON JÚNIO PINTO, SD PM DIEGO CRISPIM 
BARRETO, SD PM DIEGO MAGALHÃES SILVA, SD PM FERNANDO DE SOUZA 
PINHO, SD PM GERALDO E. DE OLIVEIRA, SD PM JULIANA MARIA COURA, SD 
PM LEANDRO FERREIRA DE CARVALHO, SD PM LUVANOR GODINHO SILVA, 
SD QPE MARCUS VINÍCIUS MARTINS, SD PM PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA 
LUZ, SD PM RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, SD PM REINALDO CAMPOS DO 
NASCIMENTO, SD PM RICARDO MIRANDA PEREIRA, SD PM ROBERT MENEZES 
DA COSTA SANTOS e SD PM VLADEMIR FERREIRA DE PAULA,  interpuseram 
recursos administrativos contra a questão 09 da prova “A”, por não concordarem com 
o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão trata do uso das conjunções subordinativas e a idéia que exprimem. As 
conjunções subordinativas ligam orações que se subordinam uma à outra, traduzindo 
circunstâncias.  Nas orações  “Coma, nem que seja um pouco”, “... eu venho de um 
lugar que, como mostrou a notícia...” e “Ontem estive enfermo, de sorte que não saí” 
é indubitável que as conjunções exprimem, respectivamente, um fato que se admite 
em oposição a outro (concessiva), conformidade de um fato com outro (conformativa) 
e consequência (consecutiva). Todavia, a oração “Como suas fontes de notícias sobre 
o mundo são imagens de TV ...” não apresenta uma Oração Principal que exprima se 
a idéia da conjunção é de causa ou conformidade, pois a conjunção subordinativa 
“como” pode ser classificada como causal, comparativa ou conformativa. No caso, é 
impossível que se estabeleça o que a conjunção expressa verdadeiramente, sem que 
haja a  presença de uma Oração Principal  que direcione para o conteúdo semântico, 
sem dupla interpretação. Isso de fato pode ou não invalidar a alternativa da questão, 
haja  vista  que  causa  e  conformidade  são  duas  respostas  possíveis.  Além  disso, 
corrobora  o  fato  de  que  as  orações  subordinadas  são  orações  que  dependem 
sintaticamente de outras e constam  “de uma ou mais de uma oração principal...”  
(Cegalla,  2008:370).  Com base na  Novíssima Gramática  da Língua Portuguesa de 
Domingos Paschoal Cegalla (2008:289, 291-292, 370, 378, 396-399), concluiu-se a 
existência de mais de uma resposta para a questão em lide, sendo as alegações dos 
candidatos procedentes,

2 RESOLVE: 



2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 755 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  CB  PM  LUCIANO 
RODRIGUES DE MOURA,  SD PM ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA,  SD PM 
ANDERSON  JÚNIO  PINTO,  SD  PM  ARGELESON  DE  ALMEIDA  SANTOS,  SD 
CLEBER DE OLIVEIRA MOTA, SD DANIEL HENRIQUE DA SILVA, SD PM DANILO 
BRAGA DOS SANTOS,  SD PM JULIANA NAVES GIRALDELLO LIMA,   SD PM 
RANDER LÚCIO CHAVES, SD PM ROBSON PIERRE DE ASSUNÇÃO COSTA, SD 
PM  ROBERT  MENEZES  DA  COSTA  SANTOS  E  SD  PM  WAGNER  SIQUEIRA 
interpuseram recursos administrativos  contra a questão 38 da prova “A”,  por  não 
concordarem com o gabarito  oficial,  alegando que a  mesma possui  mais  de uma 
resposta correta, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, os pedidos estão em consonância com 
o item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão aos recorrentes, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial está correta, pois está de 
acordo com o previsto no § 1º do art. 122 da Lei 5.301/69,

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 756 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número  34,  e  inciso  III  do  art.  10  do  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977 (R-100),  e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/CRS 
nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 
e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2010  SD  PM  ANDRÉ  LUIZ  DE 
ASSUNÇÃO,  SD  PM  ARIANE  APARECIDA  CHAGAS,  SD  PM  CARLOS  WANDERSON 
FURTADO, SD PM DAYVISON BALSAMÃO RODRIGUES, SD PM DAVIDSON WALLACE 
SILVA LEITE, SD PM DOUGLAS JOSÉ MENDONÇA, SD PM FABRÍCIO FERREIRA, SD PM 
FREDERICO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, SD PM GLEISON GUIMARÃES COELHO, SD 
PM JANILSON DOS SANTOS PIMENTA, SD PM JOSÉ JACINTO ROCHA JÚNIOR, SD PM 
JOSÉ OTÁVIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, SD PM JOSÉ RICARDO BORGES MOREIRA, 
SD PM JOSÉ SARAIVA PEREIRA JÚNIOR, SD PM JÚLIO CÉZAR QUEIROZ FARIAS, SD 
PM KLEBER ANDRADE DA SILVEIRA, SD PM LEONARDO DA SILVA GUERRA, SD PM 
LETÍCIA ANTUNES FERRAZ DOS SANTOS, SD PM MARCOS APARECIDO MARTINS DOS 
SANTOS, SD PM MARCOS VINICIUS GOMES, SD PM MAURÍCIO DOS SANTOS DIAS, SD 
PM MICHEL RODRIGUES DE MOURA, SD PM RENAN JESUS DA SILVA, SD PM RENATO 
CALDEIRA  DA  SILVA,  SD  PM  RICARDO  JARDIM  DUARTE,  SD  PM  RILDO  AMARAL 
ROCHA, SD PM SAMUEL BERNABÉ DA PAZ, SD PM SAMUEL DOS SANTOS FREITAS, SD 
PM SAMUEL EUDÓXIO DO NASCIMENTO, SD PM SANDOVAL MOREIRA PACHECO, SD 
PM SERGIO LUIZ MARQUES DE LIMA, SD PM WANDERSON DA SILVA SANTOS, SD PM 
WESLEY ROCHA DE OLIVEIRA  interpuseram recursos administrativos contra a questão 40 
da  prova  “B”,  por  não  concordarem  com  o  gabarito  oficial,  solicitando,  ao  final,  sua 
revisão/anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
questão trata do uso das conjunções subordinativas e a idéia que exprimem. As conjunções 
subordinativas ligam orações que se subordinam uma à outra, traduzindo circunstâncias. Nas 
orações  “Coma, nem que seja um pouco”, “... eu venho de um lugar que, como mostrou a  
notícia...”  e “Ontem estive enfermo, de sorte que não saí” é indubitável que as conjunções 
exprimem,  respectivamente,  um  fato  que  se  admite  em  oposição  a  outro  (concessiva), 
conformidade de um fato com outro (conformativa) e consequência (consecutiva). Todavia, a 
oração “Como suas fontes de notícias sobre o mundo são imagens de TV ...” não apresenta 
uma Oração Principal que exprima se a idéia da conjunção é de causa ou conformidade, pois a 
conjunção  subordinativa  “como” pode  ser  classificada  como  causal,  comparativa  ou 
conformativa.  No  caso,  é  impossível  que  se  estabeleça  o  que  a  conjunção  expressa 
verdadeiramente, sem que haja a  presença de uma Oração Principal  que direcione para o 
conteúdo semântico, sem dupla interpretação. Isso de fato pode ou não invalidar a alternativa 
da questão, haja vista que causa e conformidade são duas respostas possíveis. Além disso, 
corrobora o fato de que as orações subordinadas são orações que dependem sintaticamente de 
outras e constam “de uma ou mais de uma oração principal...” (Cegalla, 2008:370). Com base 
na  Novíssima  Gramática  da  Língua  Portuguesa de  Domingos  Paschoal  Cegalla  (2008:289, 
291-292,  370,  378,  396-399),  concluiu-se  a  existência  de  mais  de  uma  resposta  para  a 
questão em lide, sendo as alegações dos candidatos procedentes,



2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada.

2.3  determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

 (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 757/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2010  CB  PM  ROSILENE 
CRISTINA DE OLIVEIRA PRATES, SD PM ADRIANO GONÇALVES SANTANA, SD 
PM ADRIANO SCHER DORNELAS, SD PM ALEXANDRE COELHO MACIEL, SD PM 
AMANDA  SOARES  FERREIRA,  SD  PM  ANDRÉ  LUIZ  DE  ASSUNÇÃO,  SD  PM 
ANDREY WIILIANS LUSTOSA, SD PM ARIANE APARECIDA CHAGAS,  SD PM 
CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS, SD PM CHRISTOFHER RENATO ALVES DOS 
SANTOS VAZ, SD PM DAVIDSON WALLACE SILVA LEITE, SD PM DAYVISON 
BALSAMÃO RODRIGUES, SD PM DOUGLAS JOSÉ MENDONÇA, SD PM DORIVAL 
DE ASSIS FERREIRA, SD PM EDER DE SOUZA CÂNDIDO BORGES, SD PM EDER 
HENRIQUE  CARDOSO,  SD  PM  FABIANO  DE  OLIVEIRA  FERIGATTI,  SD  PM 
FELIPE CARVALHO DE SOUZA, SD PM FELIPE RAMON SANTOS DE FREITAS, SD 
PM  FERNANDO  DE  SOUZA  FIGUEIREDO,  SD  PM  FERNANDO  EDUARDO  DA 
SILVA, SD PM FREDERICO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, SD PM GIORDANE 
JÚNIOR  FERREIRA,  SD  PM  GLAUCIO  BRASILINO,  SD  PM  ISAAC  AMORIM 
MELÃO,  SD  PM  JANILSON  DOS  SANTOS  PIMENTA,  SD  PM  JEAN  MARCEL 
MOROTTI FERNANDES, SD PM JOSÉ JACINTO ROCHA JÚNIOR, SD PM JOSÉ 
OTÁVIO  FERREIRA  DA  SILVA  JÚNIOR,  SD  PM  JOSÉ  RICARDO  BORGES 
MOREIRA, SD PM JÚLIO CÉSAR QUEIROZ FARIAS, SD PM LEONARDO VIEIRA 
FARIA, SD QPE LETÍCIA ANTUNES FERRAZ DOS SANTOS , SD PM LUIZ FLÁVIO 
NEVES FRANÇA, SD PM MARCELO FARLEI SILVA, SD PM MÁRCIO HENRIQUE 
RODRIGUES  DE  OLIVEIRA,  SD  PM  MARCOS  APARECIDO  MARTINS  DOS 
SANTOS, SD PM MARCOS VINÍCIUS GOMES, SD PM MÁRIO JÚNIOR RIBEIRO 
MACHADO, SD PM REINALDO FIGUEIREDO DE CARVALHO, SD PM RENAN REIS 
ARAÚJO,  SD  PM  RICARDO  JARDIM  DUARTE,  SD  PM  RICARDO  PARDIM 
SANTOS, SD PM RILDO AMARAL ROCHA, SD PM ROBERTO LUIZ JÚNIOR, SD 
PM SAMUEL BERNABÉ DA PAZ, SD PM SAMUEL DOS SANTOS FREITAS, SD PM 
SAMUEL EUDÓXIO DO NASCIMENTO, SD PM SANDOVAL MOREIRA PACHECO, 
SD  PM  SÉRGIO  LUIZ  MARQUES  DE  LIMA,  SD  PM  THOMAZ  AUGUSTO 
SANT'ANNA FRANÇA, SD PM VANER LÚCIO SIQUEIRA, SD PM WANDERSON 
DA SILVA SANTOS, SD PM WESLEY ROCHA DE OLIVEIRA e SD PM WILLIAN 
RODRIGUES FERREIRA  interpuseram recursos administrativos  contra a questão 35 da 
prova  “B”,  por  não  concordarem  com  o  gabarito  oficial,  solicitando,  ao  final,  sua 
anulação/revisão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  realizada, 
verificou,  com base  na  Novíssima  Gramática  da  Língua  Portuguesa  de  Domingos  Pascoal 
Cegalla (2008:324-326), a existência de 02 (duas) respostas para a questão em lide, sendo as 



alegações dos recorrentes procedentes;

1.3  desta  forma,  há  consistência  legal  no  teor  das  solicitações 
formuladas pelos candidatos, devendo a questão ser anulada,

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada.

2.3  determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 758 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  os  candidatos  ao CFS/2010 –  CB PM CLODOALDO 

EVANGELISTA  DE  OLIVEIRA  JÚNIOR,  CB  PM  KÁTIA  ANALU  DE  PAULA 
OLIVEIRA, CB PM NILTON CÉSAR DE SOUZA, SD PM ADERMES RODRIGUES 
COELHO JÚNIOR,  SD PM ADRIANA KELY CORREA,  SD PM ALAN FERREIRA 
CASSIMIRO,  SD  PM  BÁRBARA  MARQUES  DE  OLIVEIRA,  SD  PM  CARLOS 
ALBERTO DO  NASCIMENTO,  SD  PM BRUNO DRUMMOND FONSECA,  SD  PM 
CARLOS EDUARDO GONÇALVES DAS CHAGAS, SD PM DANIEL HENRIQUE DA 
SILVA, SD PM DANILO RODRIGUES FARIA, DIEGO MAGALHÃES SILVA, SD PM 
EDSON EDUARDO SOARES DA CRUZ, SD PM EDUARDO RODRIGUES SILVA, SD 
PM  ELIARDO  QUARESMA  BRAGA,  SD  PM  FELIPE  JOSÉ  DA  PURIFICAÇÃO 
FARIA, SD PM FENÍCIA APARECIDA DA SILVA MACHADO, SD PM GEOVANE 
EPIFÂNIO  DA  SILVA,  SD  PM  GERALDO  EDMO  DE  OLIVEIRA,  SD  PM 
GUILHERME ASSIS CARNEIRO, SD PM GUSTAVO BARRETO DA SILVA, SD PM 
HENRIQUE  FELICIANO  DE  CARVALHO,  SD  PM  HENRIQUE  MILLER  BRASIL 
GONÇALVES,  SD PM HILER ALVES FERREIRA,  SD PM JOÃO AUGUSTO DOS 
SANTOS ALVES, SD PM JONATHAS ROCHA DE SOUZA, SD PM JULIANA LIMA 
DE PAULA, SD PM LEANDRO FERREIRA DE CARVALHO, SD PM LEONARDO DE 
SOUZA PINTO, SD PM LÍVIA DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA, SD PM LUVANOR 
GODINHO SILVA, SD PM MÁRIO JÚNIO DO NASCIMENTO, SD PM MOSILEMITE 
SANTOS  BRUNO,  SD  PM  RAMON  RUBIANO  CARENCE,  SD  PM  RAFAEL 
EUSTÁQUIO PIMENTA, SD PM RONALD JEAN DE OLIVEIRA HENRIQUES, SD 
PM SÉRGIO SEGUNDELI CALDEIRA, SD PM SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA 
ROSA,  SD  PM  THÉLIO  FREDERICO  MACIEL  SANABRIA  BURGOS,  SD  PM 
THIAGO MORAIS DE ALMEIDA LEMES, SD PM WESLEY PEREIRA FERNANDES, 
SD PM WILSON SOARES DA SILVA interpuseram recursos administrativos contra a 
questão 40 da prova “A”, por não concordarem com o gabarito oficial, solicitando, ao 
final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1  quanto  à  forma,  os pedidos  interpostos  não  estão  em 
consonância com o item 9.2 do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010. Os 
candidatos não anexaram aos seus recursos as “fotocópias da bibliografia pesquisada”,



2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 759 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número  34,  e  inciso  III  do  art.  10  do  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977 (R-100),  e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/CRS 
nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 
e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM RENAN REIS ARAÚJO 
interpôs recurso administrativo contra a questão 28 da prova “B”, alegando que a questão 
possui mais de uma alternativa correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a Comissão de Recursos, após criteriosa análise, verificou que 
o enunciado da questão em análise faz referência à força da vontade, no texto, considerada 
uma força maior, além dos talentos (parágrafo 10). No parágrafo 6º, o autor utilizou o verbo 
“dizer” no futuro do pretérito, sendo “Diria que o talento mais bem cotado nos dias de hoje é o  
talento  da  liderança,  uma  combinação  de  dons  naturais  com  talentos  desenvolvidos  que 
incluem visão, carisma(...)” ou seja, “diria”, indica um processo futuro tomado em relação a 
um fato passado, não totalmente afirmado, acabado. No entanto, em relação à “vontade”, dom 
de liderança, há que ser trabalhada, mesmo se o indivíduo for talentoso, pois não adiantará ter 
talento sem que haja a força de vontade para colocar as habilidades positivas em prática: “O 
mais talentoso fica inerte se não tiver vontade de usar seu dom. Um menos talentoso pode 
superar  a  si  mesmo  e  aos  demais  com  exercício  da  vontade.”(parágrafo  10,  linha  3), 
justificando, pois, a alternativa “C” como correta: “O dom da liderança não é nato e tem que 
ser  trabalhado.” Ainda,  quanto  ao  7º parágrafo  citado  pelo  candidato  a  que  relaciona  a 
resposta mais correta como alternativa “A”(para ser um líder talentoso basta maturidade e ser 
um  bom  ouvinte),  é  possível  comprovar  através  do  texto  que  não  bastaria  somente 
maturidade e ser bom ouvinte para ser um líder talentoso, a exemplo do 6º parágrafo;

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 760/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  ADRIANO 
GONÇALVES  SANTANA  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  Prova  Objetiva, 
alegando erro de aplicação, solicitando, ao final, anulação da Prova;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2  quanto  ao  mérito,  não  assiste  razão  ao  recorrente, 
considerando que o aplicador, cumpriu as recomendações editalícias expressas nos itens 
5.3 e 5.8 do Edital 02, de 28jan10:

“5.3 O tempo máximo permitido para a realização da prova I 
será  de  três  horas,  sendo  a  folha  de  respostas  recolhida 
impreterivelmente  às  11:00h  e  o  tempo  máximo  permitido  
para a realização da prova II será de quatro horas, sendo a 
folha de redação recolhida impreterivelmente às 12:00h. 
5.8 O caderno de provas e a folha de rascunho da redação 
serão recolhidos de cada candidato quando do término de sua 
prova. ”

1.3 as alegações do candidato são improcedentes,
2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 763/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  RONALDO 
ANTÔNIO LOPES interpôs recurso administrativo contra a questão 13 da prova “B”, 
por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. A data final para interposição de 
recurso foi o dia 24/03/2010, sendo que o recurso deu entrada no CRS, conforme 
protocolo, em 29/03/2010, fora do prazo legal,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 764/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos 
I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100), e 
considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/
CRS nº 02,  de 28/01/2010, que regula  o processo seletivo  interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao CFS/2010  –  CB  PM   ROSILENE 
CRISTINA  DE  OLIVEIRA  PRATES,  SD  PM ANDRE  LUIZ  DE  ASSUNÇÃO,  SD  PM 
BRENO MERLO SIMÕES, SD PM CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAETANO, SD PM 
CHRISTOFHER RENATO ALVES DOS SANTOS VAZ, SD PM DAVIDSON WALLACE 
SILVA LEITE, SD PM EDER HENRIQUE CARDOSO, SD PM FELIPE RAMON SANTOS 
DE FREITAS, SD PM FERNANDO DE SOUZA FIGUEIREDO, SD PM ISAAC AMORIM 
MELÃO, SD PM JOSÉ RICARDO BORGES MOREIRA, SD PM JOSÉ SARAIVA PEREIRA 
JUNIOR, SD PM JÚLIO JONAS PINTO, SD PM LEANDRO DOS REIS MARTINS, SD 
PM LEANDRO LUIZ CASTRO BOA VIAGEM, SD PM LEANDRO RODRIGUES GOMES, 
SD  PM  LUCAS  BATISTELLE  GREGÓRIO  DINIZ,  SD  PM  MARCOS  APARECIDO 
MARTINS DOS SANTOS, SD PM MAURICIO DOS SANTOS DIAS, SD PM RAFAEL 
LUIS MORAES POUSAS, SD PM RAFAEL MARTINS ALVES SOARES, SD PM RENAN 
OLIVEIRA  SILVA, SD PM RICARDO JARDIM DUARTE, SD PM RODRIGO ALVES 
NUNES, SD PM RONALDO ANTONIO LOPES, SD PM SAMUEL BERNABÉ DA PAZ, SD 
PM SANDOVAL MOREIRA PACHECO, SD PM SAULO TEIXEIRA SÁ, SD PM SÉRGIO 
LUIZ MARQUES DE LIMA,  SD PM WARLESON AUGUSTO DOS SANTOS E SD PM 
WESLEY ROCHA DE OLIVEIRA interpuseram recursos administrativos contra a questão 
26  da  prova  “B”,  por  não  concordarem  com  o  gabarito  oficial,  solicitando,  ao  final, 
anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise,  verificou 
que:

1.2.1  quanto  à  forma,  o  pedido  interposto  não  está  em 
consonância com o item 9.2 do Edital DRH/CRS n. 02/10, de 28 de janeiro de 2010. O 
candidato não anexou ao seu recurso a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  766 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 SD PM RENATO CALDEIRA 
DA SILVA  interpôs recurso  administrativo  contra  a  questão  35  da  prova  “B”,  por  não 
concordar com o gabarito oficial, alegando que há duas respostas para a questão, solicitando, 
ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou  com 
base  na  Novíssima  Gramática  da  Língua  Portuguesa  de  Domingos  Pascoal  Cegalla 
(2008:324-326)  a  existência  de  02  (duas)  respostas  para  a  questão  em  lide,  sendo  as 
alegações do recorrente procedente;

1.3  dessa  forma,  há  consistência  legal  no  teor  da  solicitação 
formulada pelo candidato, devendo a questão ser anulada,

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada;

2.3  determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº768 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  SD  PM  MACMILLER 
WENDEL CIRILO interpôs recurso administrativo contra a questão 35 da prova “B”, por 
não concordar com o gabarito oficial, visto que a letra “B” também não se indica o agente da 
ação  verbal,  sendo,  portanto,  o  sujeito  não  determinado,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou com 
base  na  Novíssima  Gramática  da  Língua  Portuguesa  de  Domingos  Pascoal  Cegalla 
(2008:324-326)  a  existência  de  02  (duas)  respostas  para  a  questão  em  lide,  sendo  as 
alegações do recorrente procedentes,

1.3  dessa  forma,  há  consistência  legal  no  teor  da  solicitação 
formulada pelo candidato, devendo a questão ser anulada,

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada;

2.3  determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 769/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  CB  QPE  AMAURI 
GONÇALVES DE ASSIS interpôs recurso administrativo contra a questão 24 da prova 
“A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui mais de 
uma resposta correta, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 quanto à forma, o pedido está em consonância com o 
item 9 (Dos Recursos) do Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010;

1.2.2 quanto ao mérito, não assiste razão ao  recorrente, 
considerando que a alternativa citada no gabarito oficial  está correta, estando em 
consonância com os ditames do art. 104, § 7°, da DEPM,

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 770 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  DANILO 
RODRIGUES FARIA  interpôs recurso administrativo contra a questão 38 da prova 
“A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui mais de 
uma resposta correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. O candidato não anexou ao seu 
recurso a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº771/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  ELIARDO 
QUARESMA BRAGA  interpôs recurso administrativo contra a questão 38 da prova 
“A”, por não concordar com o gabarito oficial, alegando que a mesma possui mais de 
uma resposta correta, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto à forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.2 do 
Edital DRH/CRS nº 02/10, de 28 de janeiro de 2010. O candidato não anexou ao seu 
recurso a “fotocópia da bibliografia pesquisada”,

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  772 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  CB  PM  LUCIANO 
RODRIGUES DE MOURA  interpôs recurso administrativo  contra  a questão 10 da 
prova “A”, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, anulação da 
questão;

1.2 a comissão de recursos verificou, após criteriosa análise, 
com  base  na  Novíssima  Gramática  da  Língua  Portuguesa  de  Domingos  Paschoal 
Cegalla (2008:324-326), a existência de 02 (duas) respostas para a questão em lide, 
sendo a alegação do recorrente procedente;

        
2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada.

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 774 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas 
no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CFS/2010 CB PM GILMAR DE SOUZA 
MELO,  SD  PM  AMANDA  SOARES  FERREIRA,  SD  PM  ANDRÉ  LUIZ  DE 
ASSUNÇÃO, SD PM CHRISTOFHER RENATO ALVES DOS SANTOS VAZ, SD PM 
DAVIDSON  WALLACE  SILVA  LEITE,  SD  PM  ÉDER  DE  SOUZA  CÂNDIDO 
BORGES,  SD PM JANILSON DOS SANTOS PIMENTA,  SD PM JOSÉ JACINTO 
ROCHA  JÚNIOR,  SD  PM  JÚLIO  CÉZAR  QUEIROZ  FARIAS,  SD  PM  FELIPE 
RAMON SANTOS DE FREITAS, SD PM GLEISON GUIMARÃES COELHO, SD PM 
LEONARDO DA SILVA GUERRA, SD PM LUIZ FLÁVO NEVES FRANÇA, SD PM 
MAURÍCIO DOS SANTOS DIAS, SD PM MICHEL RODRIGUES DE MOURA, SD PM 
RICARDO  PARDIM  SANTOS,  SD  PM  ROBERTO  LUIZ  JÚNIOR,  SD  PM 
SEBASTIÃO EVANDRO DE CARVALHO, SD PM SÉRGIO LUIZ MARQUES DE LIMA 
E  SD  PM  WARLESON  AUGUSTO  DOS  SANTOS  interpuseram  recursos 
administrativos  contra  a  questão  34  da  prova  “B”,  por  não  concordarem com  o 
gabarito oficial, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 Após criteriosa análise da Comissão Revisora, com base 
na  Novíssima  Gramática  da  Língua  Portuguesa  de  Domingos  Paschoal  Cegalla 
(2008:235, 247, 584-586), concluiu-se pela existência de mais de uma resposta para 
a questão em lide, sendo as alegações dos candidatos procedentes. A questão trata 
do uso dos verbos  “intervir” e “condizer”. As lacunas devem ser preenchidas pelas 
formas verbais “interveio”, “condizia” ou “condisse”, já que “interviu” e “condizeu” não 
fazem parte da conjugação correta dos verbos “intevir” e “condizer”, respectivamente. 
A forma verbal  “condizia” encontra-se no Pretérito  Imperfeito  do modo indicativo, 
tempo  que  indica  um fato  que  se  prolonga,  durativo,  no  passado.  Já  “condisse” 
encontra-se no Pretérito Perfeito do modo indicativo, tempo que indica um fato que foi 
realizado completamente, uma ação concluída. Não há, pois, na bibliografia, nada que 
impeça o uso dos dois verbos no mesmo tempo ou em tempos verbais diferentes. 
Claro fica que interfere na semântica da oração, porém o uso das formas verbais 
“condizia” e  “condisse”, combinando-se  com  “interveio”,  é  perfeitamente  possível, 
segundo a norma culta;

1.3  dessa  forma,  há  consistência  legal  no  teor  das 
solicitações formuladas pelos recorrentes, 



2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada;

2.3  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

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

Belo Horizonte-MG, 26 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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