
 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 130/2014-DRH/CRS 
  
 O CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE 

RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a Resolução nº 4.233, de 06dez12, 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 – MICHELE CRISTINA 
FONSECA interpôs recurso administrativo alegando possibilidade de erro do sistema 
durante o processo de inscrição e que sua opção escolhida (Fisioterapia Respiratória) 
não foi concretizada e que realizou a prova para outra especialidade (Fisioterapeuta); 
 
 1.2 dispõe o Edital do certame: 

 
“5 DA INSCRIÇÃO  
 
5.1 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital e certificar-se de que preencherá todos os 
requisitos exigidos para ingresso no QOS, previstos no item 
4 deste edital.  
 
(...) 
 
5.8 Antes de efetivar sua inscrição o candidato deverá 
conferir minuciosamente todos os dados lançados, 
principalmente os de identificação, pois somente serão 
aceitos às provas os candidatos cujos dados de identidade 
coincidirem com o registrado no cadastro do CRS.  
 
5.9 Durante todo o período de inscrição será 
possibilitado ao candidato a retificação de eventuais 
erros de digitação ou acerto de dados. Encerrado o 
período de inscrições o sistema será definitivamente 
fechado, arcando o candidato com as consequências 
dispostas no subitem 5.8 do edital.” 
 

 1.3 não foi constatado nenhum erro no sistema gestor de 
concursos – SMAF. 
 
                                    2 RESOLVE: 
 
        2.1 indeferir o pedido por inexistência de erro no sistema 
gestor de concursos - SMAF. 
 



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

 
Belo Horizonte-MG, 29 de julho de 2014. 

 
 
 

(a) William Soares Sobrinho, Cel PM 
Resp. p/ Diretoria de Recursos Humanos 


