
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 23/10 – DRH/CRS 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 e 5 do artigo 26, aprovado pelo 
decreto  nº  18.445,  de  15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 – INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 9ª RPM – MG-14.150.481 
MARCOS VINÍCIUS DE LIMA LULA OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 com relação aos itens de “Conteúdo” resolve-se que os 
pontos  atribuídos  aos  itens  permanecem  inalterados,  haja  vista  que  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque 
e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema. O ponto de vista não é claro,  pois o candidato 
limita-se a lançar ideias soltas sem relação entre si e o texto apresenta problemas de 
articulação  de  conteúdo nos níveis  da amarração  dos  argumentos  à  tese  central. 
Também apresenta  pouca  progressão,  com alguns  problemas  no  uso  de  recursos 
linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do 
texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. 
Há uma boa divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de ideias 
e/ou  ideias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação. A redação apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
ideias.  Além disso,  o  vocabulário  é  muito  limitado e o uso  da língua padrão não 
confere ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto;

1.2.2 com relação à grafia de palavras nas linhas 1, 4, 5, 7, 8, 
11 e 14,  estas encontram-se grafadas incorretamente, dado o universo de palavras 
acentuadas e não acentuadas na prova, e por comparação a outras palavras grafadas 
na  redação.  Além  disso,  os  erros  ortográficos  não  são  idênticos,  como  afirma  o 
recorrente, pois possuem regras de grafia e acentuação gráfica individualizadas para 
cada palavra. Logo, os pontos retirados serão mantidos; 



1.2.3 na linha 10, foram retirados 2,0 (dois) pontos no quesito 
ortografia por causa da palavra “alternativos”. Nesta palavra há, de fato, apenas um 
erro, haja vista uma marcação de sinal gráfico, pelo candidato,  em cima da letra “M” 
da palavra. Logo, reverter-se-á 1,0 (um) ponto a favor do recorrente;

1.2.4 na linha 7, embora haja marcação pelo (a) corretor (a) 
para a palavra “impossibilitam” não se verificou erro quanto à grafia deste vocábulo. 
Portanto, reverter-se-á 1,0 (um)  ponto a favor do candidato,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser alterada 
de 56 (cinqüenta e seis) para 58 (cinqüenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  27  de janeiro de 2010.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 22/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  9ª  RPM  – 
MG-11.502.515 GENILSON ALVES MORENO  interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 com relação aos itens de “Conteúdo” resolve-se que os 
pontos  atribuídos  aos  itens  permanecem  inalterados,  haja  vista  que  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O ponto de vista não é 
claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas sem relação entre si, e o texto 
apresenta  problemas  de  articulação  de  conteúdo  nos  níveis  da  amarração  dos 
argumentos  à  tese  central.  Também  apresenta  pouca  progressão,  com  alguns 
problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar alguns momentos 
de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os 
argumentos desenvolvidos. Há uma boa divisão de parágrafos, porém os períodos 
apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de 
equilíbrio entre concisão e complexidade presente na divisão dos parágrafos do texto. 
A redação apresenta muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a 
clareza na exposição de ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da 
língua padrão não confere ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto;

1.2.2 nas linhas 7, 12 e 19, a argumentação do candidato 
não procede, uma vez que não há marcações pelo (a) corretor (a) nessas linhas. 
Logo, não houve a penalização do candidato e a nota será mantida;

1.2.3 na linha 11, o ponto retirado refere-se à inobservância 
das regras de regência verbal e não ao conteúdo, conforme alega o recorrente. Além 
disso,  o  candidato  não  apresenta  fotocópia  da  bibliografia  do  certame  ou 
argumentação teórica válida, consistente e lógica que justifique sua solicitação, e os 
pontos subtraídos permanecem inalterados,



2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.  

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

               Belo Horizonte-MG, 27 de janeiro de 2010.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 21/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 9ª RPM – MG-13.635.768 
DIOGO MARRA SANTOS FONSECA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  com  relação  aos  itens  de  “Conteúdo”  resolve-se  que  os 
pontos atribuídos aos itens permanecem inalterados,  haja vista  que o desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  para  o 
desenvolvimento do tema. O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar 
ideias soltas sem relação entre si, e o texto apresenta problemas de articulação de conteúdo 
nos níveis da amarração dos argumentos à tese central. Também apresenta pouca progressão, 
com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos  linguísticos,  que  permitem  identificar  alguns 
momentos de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre 
os  argumentos  desenvolvidos.  Há  uma  boa  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 
apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio 
entre  concisão  e  complexidade  presente  na  divisão  dos  parágrafos  do  texto.  A  redação 
apresenta muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição 
de ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere ao 
candidato propriedade e originalidade ao seu texto;

1.2.2  quanto  ao  pedido  de  revisão  das  linhas  4,  6  e  17,  o 
candidato não apresenta fotocópia da bibliografia do certame ou argumentação teórica válida, 
consistente  e  lógica  que  justifique  sua  solicitação,  e  os  pontos  subtraídos  permanecem 
inalterados,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.

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

               Belo Horizonte-MG, 27  de janeiro de 2010.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 20 /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 e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
07, de 05/05/2009, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM), lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – 9ª RPM – MG-15.830.160 
FELIPE HUMBERTUS HOED LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da redação;

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

1.2.1  com  relação  aos  itens  de  “Conteúdo”  resolve-se  que  os 
pontos atribuídos aos itens permanecem inalterados,  haja vista  que o desenvolvimento do 
tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que prejudicam a unidade do 
texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da média 
(considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O ponto de 
vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas sem relação entre si e o texto 
apresenta problemas de articulação de conteúdo nos níveis da amarração dos argumentos à 
tese central. Também apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos 
linguísticos, que permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, 
além de não haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos. Há uma boa 
divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam  excessos  de  ideias  e/ou  ideias 
fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio entre concisão e complexidade presente na 
divisão dos parágrafos da redação. A redação apresenta muitos desvios e incorreções que, por 
vezes, comprometem a clareza na exposição de ideias. Além disso, o vocabulário é muito 
limitado e o uso da língua padrão não confere ao candidato propriedade e originalidade ao seu 
texto;

1.2.2  na linha 20,  segundo o recorrente,  o ponto subtraído diz 
respeito à conjunção adversativa. Porém, o erro assinalado é por causa da intercalação da 
oração “(...) a cada dia que passa (...)” que obrigatoriamente deve vir entre vírgulas (Cegalla, 
2008: 428-429). Portanto, o ponto retirado será mantido;

1.2.3 na linha 23, há, de fato, um erro no quesito “MS”, visto que 
falta o referente para a oração “(...) está sendo reduzida(...)”. Ademais, o período encontra-se 
muito longo, sendo necessário um uso maior de recursos morfossintáticos e de pontuação, 
devendo o ponto subtraído ser mantido;

1.2.4 na linha 24, o candidato requer revisão quanto à palavra 
“ótimo” no quesito ortografia  e  “(...) está tendo (...)” no quesito morfossintaxe. A palavra 
“ótimo” não se encontra acentuada, dado o universo de palavras acentuadas na redação e por 
comparação a outras palavras como, por exemplo nas linhas 6, 10, 20, 21. Logo, o ponto 
retirado será inalterado. O ponto em “MS”, ainda na linha 24, diz respeito à repetição das 
expressões  “(...)  está  sendo  (...)”  (linha  23) e  “(...)  está  tendo  (...)” (linha  24)  e  ponto 



subtraído permanecerá;

1.2.5  na  linha  16,  a  palavra  “grau” encontra-se,  de  fato, 
acentuada, e por isso o ponto retirado será inalterado,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

               Belo Horizonte-MG, 27   de janeiro de 2010.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 19/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto  nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº  4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM), lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  9ª  RPM  – 
MG-12.326.167 CLEIDSON CLEMARCH DAVI  interpôs recurso administrativo  por 
não concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão da 
redação;

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

1.2.1 com relação aos itens de “Conteúdo” resolve-se que os 
pontos  atribuídos  aos  itens  permanecem  inalterados,  haja  vista  que  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial  de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. O ponto de vista não é 
claro, pois o candidato limita-se a lançar ideias soltas sem relação entre si, e o texto 
apresenta  problemas  de  articulação  de  conteúdo  nos  níveis  da  amarração  dos 
argumentos  à  tese  central.  Também  apresenta  pouca  progressão,  com  alguns 
problemas no uso de recursos linguísticos, que permitem identificar alguns momentos 
de perturbação na coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os 
argumentos desenvolvidos. Há uma boa divisão de parágrafos, porém os períodos 
apresentam excessos de ideias e/ou ideias fragmentadas. Não há uma totalidade de 
equilíbrio entre concisão e complexidade presente na divisão dos parágrafos do texto. 
A redação apresenta muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a 
clareza na exposição de ideias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da 
língua padrão não confere ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto;

1.2.2 com relação ao pedido de revisão do candidato para 
reavaliar  a redação quanto aos quesitos “O”,  “P” e “MS”,  não há fotocópia (s)  da 
bibliografia  do  certame  ou  argumentação  teórica  válida,  consistente  e  lógica  que 
justifique sua solicitação, e os pontos subtraídos permanecem inalterados;



2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.  

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

               Belo Horizonte-MG,  27  de janeiro de 2010.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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