
 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 30.10/2021-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 4.452, de 14/01/2016, e: 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O candidato ao CFO/2020, n. de inscrição MG-14611042, Gabriel Fagundes Costa, interpôs recurso administrativo por não 

concordar com o resultado do exame médico de saúde (preliminar); 

1.2 A Comissão de Análise de Recursos, após criteriosa avaliação, verificou que o motivo da inaptidão inicialmente apontado foi 

considerado superado diante das informações e exames apresentados, no entanto, vislumbrou novos motivos para a inaptidão, 

conforme descrito no parecer médico; 

1.3 Ante a constatação de motivo para inaptidão diverso do apresentado nas razões recursais, o candidato apresentou 

documentos e razões para contrapor a fundamentação da inaptidão apresentada no parecer de recurso; 
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1.4 Ao analisar a documentação e razões apresentadas, a Comissão de Análise de Recursos considerou que razão assiste ao 

candidato, considerando-o apto. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 Homologar o parecer elaborado pela Comissão; 

2.2 Considerar apto nos exames médicos preliminares o candidato ao CFO/2020, n. de inscrição MG-14611042, Gabriel Fagundes 

Costa; 

2.3 Recomendar ao CRS a retificação do resultado final do concurso ao CFO, com a inclusão do candidato na posição 

correspondente à sua nota. 

 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2021 

 

RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CORONEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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