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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 94/2016-DRH/CRS 

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, considerando a Resolução nº 
4.452, de 14/01/2016, tendo em vista o edital nº 09/2016, de 29/07/2016, que regula o 
processo seletivo interno destinado a selecionar candidatos para o CURSO DE PILOTO 
PRIVADO DE HELICÓPTERO / COMANDANTE DE OPERAÇÕES AÉREAS da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016, e, 
 
 

1. CONSIDERANDO QUE: 
 
 1.1 O candidato ao Curso de Piloto Privado de Helicóptero / Comandante de 
Operações Aéreas da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2016, nº 147.467-5, 
1º TEN PM LEONARDO ARAUJO DA SILVA, do 2º BPE, interpôs recurso administrativo 
por não concordar com a quantidade de acertos atribuída no gabarito da disciplina de 
Inglês; 
 1.2 O Candidato requer revisão da correção da folha de resposta, retificação do 
resultado da 1ª Fase, convocação para a 2ª Fase e cópia da folha de resposta;  
 1.3 Após verificação da folha de respostas do requerente, constatou-se que a 
nota está correta, sendo de fato 102 pontos totais, no entanto, ele acertou 06 (seis) 
questões da disciplina citada, contrariando a quantidade constante no item III do Ato de 
Resultado da 1ª Fase publicada no dia 28 de setembro de 2016, onde havia o registro de 
apenas 02 (duas) questões, considerando o candidato reprovado no certame conforme 
subitem 6.16 do Edital; 
 1.4 Conforme previsto no subitem 6.16 do edital regulador do certame, será 
aprovado na 1ª fase o candidato que obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos 
pontos atribuídos à prova objetiva e, no mínimo 3 (três) questões em cada disciplina; 
  
 2 RESOLVE: 
 
 2.1 Deferir o pedido; 
 
 2.2 Determinar ao Centro de Recrutamento e Seleção (CRS): 
 2.2.1 Retificar o Ato de Resultado da 1ª fase do Processo Seletivo Interno para 
Admissão ao Curso de Piloto Privado de Helicóptero/Comandante de Operações Aéreas 
da Polícia Militar para o ano de 2016, devendo ser mantida a nota lançada 102,00 (cento 
e dois) pontos no resultado oficial, tendo como acertos a quantidade de 06 (seis) pontos 
na disciplina de inglês, passando o requerente a estar aprovado no certame; 
 2.2.2 Retificar o Ato de Convocação para a 2ª fase do mencionado processo 
seletivo e convocar o requerente para a 2ª fase do certame. 
 2.2.3 Disponibilizar cópia da folha de resposta do requerente conforme 
requerimento. 

 
 

Belo Horizonte-MG, 29 de setembro de 2016. 
 
 

 
(a) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


