
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 89/2019 - DRH/CRS 

 

O CORONEL PM COORDENADOR-GERAL DO CONCURSO AO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO/2019), no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 15/2018, de 07/12/2018, que dispõe 

sobre o funcionamento do Curso de Formação de Oficiais 2019, bem como o ato de 

dispensa e designação de oficial, de 08/03/2019, publicado no BGPM n. 21, de 

19/03/2019, e: 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 em 26/07/2019, foi publicado o despacho administrativo nº 81/2019 - 

DRH/CRS, contendo o extrato dos recursos da avaliação psicológica do concurso 

público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 

Gerais (PMMG), para o ano de 2019 (CFO/2019); 

1.2 em 13/08/2019, o candidato Lehônidas Santos Souza apresentou 

requerimento administrativo, solicitando reavaliação do indeferimento de seu 

recurso, conforme despacho administrativo nº 81/2019 - DRH/CRS, haja vista que, 

de acordo com o parecer de recurso, a Comissão não teria refutado um dos 

argumentos apresentados, pleiteando a análise específica desse item; 

 1.3 a Comissão de Recurso analisou o requerimento apresentado e 

concluiu que a aplicação dos testes psicológicos seguiu as normas contidas nos 

respectivos manuais e emitiu parecer complementar à análise do recurso, opinando 

pela manutenção da inaptidão do candidato requerente; 

 1.4 a situação alegada foi devidamente sanada pela Comissão de 

Recurso, que emitiu parecer complementar à análise do recurso, analisando todo o 

mérito dos argumentos apresentados. 



 

2 RESOLVE: 

2.1 deferir parcialmente o pedido, considerando que houve a necessidade 

de análise complementar; 

2.2 manter o indeferimento do recurso de Lehônidas Santos Souza, 

contido no despacho administrativo nº 81/2019 - DRH/CRS, uma vez que os 

argumentos apresentados não foram suficientes para alteração do seu resultado; 

2.3 disponibilizar ao candidato a análise complementar da comissão de 

recursos. 

 

Belo Horizonte, 27 de agosto 2019. 

 

 

 
(A) EMERSON MOZZER, CORONEL PM 

COORDENADOR-GERAL DO CFO/2019 


