
 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1308/11-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e 
Armamento) para o ano de 2012, e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM MARCELO 

OLIVEIRA MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, após interposição de recurso, solicitando, ao final, nova revisão; 

 
 1.2 o candidato deve observar o previsto no subitem 8.7 do edital 

que regula o certame, in verbis:  

 
“8.7 A solução de recursos é de competência do DRH, exceto para o 

previsto em 8.7.1, em instância única, e será definitiva, não cabendo 

novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, contra matéria já 

solucionada. A decisão será dada a conhecer, coletivamente, através do site 

do CRS.” 

 

  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 

  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG,  29   de dezembro de 2011. 

 

 

 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1309 /11-DRH/CRS 
 

     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e 

 
2 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM ALTIVO 
FRANCISCO DA COSTA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, após interposição de recurso,  solicitando, ao final, nova 
revisão; 

 
 1.2 o candidato deve observar o previsto no subitem 8.7 do edital 

que regula o certame, in verbis:  

 
“8.7 A solução de recursos é de competência do DRH, exceto para o 

previsto em 8.7.1, em instância única, e será definitiva, não cabendo 

novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, contra matéria já 

solucionada. A decisão será dada a conhecer, coletivamente, através do site 

do CRS.” 

 

  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 

  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 29   de dezembro de 2011. 

 

 

 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1310/11-DRH/CRS 
 

     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para admissão 
ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança 
Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para 
os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e 

 
 

3 CONSIDERANDO QUE:  
 
 1.1 o candidato ao CHO/2012 – 3º SGT PM ANTÔNIO MARTINS 
DE ARAÚJO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, após interposição de recurso,  solicitando, ao final, nova revisão; 

 
 1.2 o candidato deve observar o previsto no subitem 8.7 do edital 

que regula o certame, in verbis:  

 
“8.7 A solução de recursos é de competência do DRH, exceto para o 

previsto em 8.7.1, em instância única, e será definitiva, não cabendo 

novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, contra matéria já 

solucionada. A decisão será dada a conhecer, coletivamente, através do site 

do CRS.” 

 

  
 2 RESOLVE: 

 
 2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 

  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG,  29   de dezembro de 2011. 

 

 

 

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

 


