
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1866 /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 08, de 29/05/2009, 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 Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e para o Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), 
publicado no “Minas Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010  – RMBH – MG-13.836.658 
PHYLLYPE  D'ANTONY  DIAS  DA  SILVA, interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua pontuação na Prova de Flexão Abdominal  do Teste de Capacitação 
Física (TCF), solicitando recontagem dos exercícios ou nova avaliação;

1.2 o candidato não cumpriu o previsto no subitem 8.1 do edital 
que regula  o certame, in verbis:  “8.1 Caberá recurso,  devidamente fundamentado,  no 
prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato a que se referir,  
exceção ao previsto nos itens 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2.3 e 8.7.3 deste edital.”

 
1.3 a divulgação do resultado do Teste de Capacitação Física 

ocorreu em 10/11/2010 no site do CRS, contudo o candidato protocolou seu recurso no 
Centro de Recrutamento e Seleção em data de 24/11/2010, tornando-o intempestivo, 

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

            Belo Horizonte-MG,  29  de novembro de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CEL PM
               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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