
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1134/12-DRH/CRS

 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições 
regulamentares  contidas  no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de 
08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições 
previstas  no  Edital  DRH/CRS  nº  02,  de  13/02/2012,  que  regula  o  processo 
seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar 
de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 no Despacho Administrativo nº 838/12–DRH/CRS, 
de  12  de  julho  de  2012,  a  análise  do  recurso  interposto  pelo  candidato  ao 
CFS/12 – SD PM FABIANO DOUGLAS DE OLIVEIRA, referente às linhas 03, 
08 e 14 foi publicada com erro de origem; 

1.2 conforme a Súmula 473, a Administração Pública 
pode rever seus atos;

2 RESOLVE:

2.1  retificar  o  Despacho  Administrativo  nº  838/12  – 
DRH/CRS, de 12 de julho de 2012, acrescentando na análise das linhas 03, 08 e 
14 o seguinte texto:

2.1.1 na linha 3, dos 3 pontos descontados, somente 
dois serão revertidos ao candidato, por se tratar  de adjunto adverbial  breve, 
quanto ao 3º ponto descontado, este não será revertido, pois usa-se vírgula para 
separar orações reduzidas de gerúndio, particípio e infinitivo; não se usa vírgula 
antes do gerúndio somente antes do gerúndio modal,  aquele que descreve a 
forma  como  algo  foi  feito  (Gramática  Essencial  da  Língua  Portuguesa,  Luiz 
Antonio Sacconi. Atual Editora.2008:283); na oração escrita pelo candidato “(...) 
atua  no  poder  volitivo  e  cognitivo  atraindo  instintindamente  a  atenção  do 
expectador,  interferindo  na  formação  do  caráter  desse  indivíduo.”,  não  há  o 
emprego da vírgula, portanto, será revertido um ponto (o segundo ponto já foi 
revertido no Desp. Adm. 838/12);

2.1.2  nas linhas 8  e  14 o adjunto adverbial,  quando 
breve,  pode  dispensar  a  vírgula  (Cegalla  2008:  429),  desta  forma,  não  é 
considerado erro de pontuação o não uso da vírgula para o adjunto adverbial 
breve escrito nas linhas pelo candidato, portanto, a Comissão Revisora defere o 
pedido do candidato, revertendo dois pontos;



2.2  quanto  aos  demais  itens  do  Despacho 
Administrativo nº 838/12 - DRH/CRS, permanecem inalterados.

 
2 RESOLVE:

2.1 retificar a nota do candidato, devendo ser alterada 
de 73 (setenta e três)  para 76 (setenta e seis) pontos;

2.2 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato.
 

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

        Belo Horizonte-MG, 26  de julho de 2012. 

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