
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 969 /13-DRH/CRS

                    
O  TEN  CEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no 
artigo 26, do Decreto nº 18.445, de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 
3875 , de 08ago06 (R-103), e de acordo com o EDITAL n° 13, de 11dez12, que regula 
o concurso público para provimento do cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de 
Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2013 (QOS/2013),
                                         

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao  QOS/2013 – MG-10.951.696 MARIANNA 
MEIRELLES  TEIXEIRA  MORAES  interpôs  recurso  administrativo  contra  o  Edital 
regulador do concurso, pleiteando retificação dos itens que tratam da apresentação de 
títulos de especialização  lato sensu,  definidos especificamente no subitem 6.17.2 do 
Edital;
 

1.2 a requerente se insurge contra o texto contido no subitem 
acima,  onde  se  lia:  “6.17.2  os  títulos  submetidos  à  avaliação  para  a  prova 
especificada no caput deverão ser obrigatoriamente ser reconhecidos pelo MEC...”, 
solicitando, ao final, a correção do disposto no Edital, fazendo constar que as provas 
de  títulos  deverão  ser  obrigatoriamente  reconhecidos  pelo  MEC ou  pelo  Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Federal de 
Odontologia, Conselho Federal de Enfermagem ou Conselho Federal de Fisioterapia; 

1.3 a administração do concurso publicou o Ato de Retificação do 
Edital nº 01, datado de 25 de janeiro de 2013, onde consta alteração do subitem 
6.17.2, in verbis:

“k) sub item 6.17.2:  “Os títulos submetidos à avaliação 
para  a  prova  especificada  no  caput  deverão 
obrigatoriamente ser reconhecidos pelo MEC ou Conselho 
Federal respectivo ou órgão responsável pelo controle da 
categoria/especialidade  pretendida,  deverão  ser 
apresentados  devidamente  organizados  em  pasta, 
contendo o  curriculum vitae  do  candidato,  com relação 
dos títulos, um a um e os respectivos comprovantes, em 
fotocópias  autenticadas  oficialmente,  numeradas  e 
rubricadas pelo candidato.”



  2 RESOLVE:

2.1 deferir o pedido, com base no Ato de Retificação do  Edital  nº 
01, o qual altera o subitem 6.17.2 do Edital regulador do certame.

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

 Belo Horizonte-MG,  27  de novembro de 2013.

JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS

NO IMPEDIMENTO

(a) CLÁUDIA HERCULANA FERREIRA GLÓRIA, MAJ PM
SUBCHEFE DO CRS
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