
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1547/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – RS-1051100715 NILO EDGAR 
JARDIM FILHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com a correção da 
questão 06, da Prova Teórico-Prática, da especialidade Psiquiatria, solicitando, ao final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que no item “A”, o candidato recebeu nota máxima. No item “B”, 
o  candidato  cita  novamente  a  CID  10  na  sua  resposta,  sendo  que  a  bibliografia 
recomendada não é a CID 10 e sim o Compêndio de Psiquiatria– Kaplan e Sadock – 9ª 
edição, Ed. Artmed, Porto Alegre – 2007. Não fazem parte das contra-indicações relativas 
ou  situações  de  risco  citadas  na  bibliografia  recomendada:  Epiléticos,  usuários  de 
substâncias psicoativas, dificuldades respiratórias de origem central, alergias ou reações 
adversas prévias e durante o uso de bezodiazepínicos como afirma o candidato. Deixou 
ainda de citar  contra-indicações  importantes  contidas  na Bibliografia  recomendada.  A 
resposta correta encontra-se  na página 1219 do Compêndio de Psiquiatria– Kaplan e 
Sadock – 9ª edição, Ed. Artmed, Porto Alegre – 2007. O candidato recebeu a nota 0,5 
(meio) na questão, em um total de 01 (um) ponto possível. A nota final de cada questão 
foi multiplicada por dois e meio ao final da correção. No item “C”, o candidato deixou de 
falar sobre os outros efeitos adversos do uso do ECT, além das alterações de memória, 
contidos  na  bibliografia  recomendada  na  página  1220  do  Compêndio  de  Psiquiatria– 
Kaplan e Sadock – 9ª edição, Ed. Artmed, Porto Alegre – 2007. O candidato recebeu 
ainda a nota 1,5 (um e meio) na questão, em um total de 02 (dois) pontos possíveis. A 
nota final de cada questão foi multiplicada por dois e meio ao final da correção;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1513/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-6.572.478  EMERSON 
LOPES FROEDE interpôs recurso administrativo  por não concordar com a correção da 
questão 09 da Prova Teórico-Prática, da especialidade Clínica Médica, solicitando, ao final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que a única resposta aceitável para a questão é “Taquicardia 
Sinusal”;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                 (a)   DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1514/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-6.572.478  EMERSON 
LOPES FROEDE interpôs recurso administrativo  por não concordar com a correção da 
questão  03,  subitem  3.1,  da  Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Clínica  Médica, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que  não há hipertransparência pulmonar, e sim do Hemitorax, 
visto que não há pulmão esquerdo, e sim, ar ocupando o espaço;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                  (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1515/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-6.572.478  EMERSON 
LOPES FROEDE interpôs recurso administrativo  por não concordar com a correção da 
questão  04,  itens  1  e  3  da  Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Clínica  Médica, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que:

1.2.1 quanto ao item 01, Betabloqueadores devem ser usados 
com cautela em pacientes diabéticos, pois reduzem a resposta simpática na hipoglicemia;

1.2.2 quanto ao item 03, Diuréticos tiazídicos devem ser usados 
com  cautela  em  pacientes  com  IRC  devido  ao  risco  de  hiperuricemia  e  diuréticos 
poupadores  de  potássio  devido  ao  risco  de  hipercalemia.  Ambos  os  itens  serão 
considerados corretos; 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  acrescendo-se  à  questão  03 (três)  4,0 
(quatro) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                  (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1516/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-8.140.992  LUCIANO 
FERREIRA COELHO interpôs recurso administrativo por não concordar com a correção 
da  questão  04,  item  01  da  Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Clínica  Médica, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que no item 01, os Betabloqueadores deverão ser usados com 
cautela em pacientes diabéticos;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, acrescendo-se à questão 04 (quatro) 2,0 
(dois) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1517/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-8.140.992  LUCIANO 
FERREIRA COELHO interpôs recurso administrativo por não concordar com a correção 
da questão 09 da Prova Teórico-Prática, da especialidade Clínica Médica, solicitando, ao 
final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu  parecer  alegando  que  em  um  paciente  com  Tromboembolismo  Pulmonar,  a 
Cintilografia  Pulmonar  de  Ventilação  e  Perfusão  poderia  ser  o  primeiro  exame a  ser 
solicitado para o diagnóstico de TEP. Portanto, a resposta do candidato está correta;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, acrescendo-se à questão 04 (quatro) 2,5 
(dois vírgula cinco) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                 (a)   DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1518/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-8.140.992  LUCIANO 
FERREIRA COELHO interpôs recurso administrativo por não concordar com a correção 
da questão 05 da Prova Teórico-Prática, da especialidade Clínica Médica, solicitando, ao 
final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que no capítulo de referência onde se trata da abordagem do 
paciente ictérico, caso se encontrem ductos dilatados sugerindo colestase extra-hepática, 
deverá  se  proceder  à  Tomografia  de  Abdômen  ou  CPRE.  Portanto,  a  resposta  do 
candidato será considerada correta;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, acrescendo-se à questão 05 (cinco) 5,0 
(cinco) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1519/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-8.140.992  LUCIANO 
FERREIRA COELHO interpôs recurso administrativo por não concordar com a correção 
da questão 10 da Prova Teórico-Prática, da especialidade Clínica Médica, solicitando, ao 
final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu  parecer  alegando  que  um paciente  com HbsAg+ e  Anti-HBc  Ig  G poderia  se 
encontrar na fase de soroconversão. Portanto, a alternativa encontra-se correta;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  acrescendo-se  à  questão  10  (dez)  2,5 
(dois vírgula cinco) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,  29  de outubro de 2008. 

                                  (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1520/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – MG-10.985.749 PAULO RAMOS 
BOTELHO ANTUNES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  09,  subitem  A,  da  Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Clínica 
Médica, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu  parecer  alegando  que  o  ritmo  em  questão  é  “Taquicardial  Sinusal”,  pois  a 
frequência é maior que 100 bpm. No “ritmo Sinusal” a frequência é menor que 100 bpm;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   29   de outubro de 2008. 

                                 (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1522/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-10.308.093 ALDO CÉSAR 
DE  FREITAS  CARNEIRO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  a 
correção  da  questão  10,  da  Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Clínica  Médica, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que  o pedido do candidato procede, devendo ser revertido os 
pontos;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  acrescendo  à  questão  10  (quatro)  2,5 
(dois e meio) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,  29  de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1523/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-6.572.478  EMERSON 
LOPES FROEDE  interpôs recurso administrativo  por não concordar com a correção da 
questão 02 da Prova Teórico-Prática, da especialidade Clínica Médica, solicitando, ao final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu  parecer  alegando que segundo a bibliografia  recomendada,  o  tratamento com 
anticoagulante de TVP idiopática ou em situações em que há fator de risco temporário 
deve  ter  duração  de  03  a  06  meses.  Portanto,  a  resposta  06  meses  deverá  ser 
considerada correta;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir  o  pedido,  acrescendo-se  à  questão 02 (dois)  5,0 
(cinco) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   29    de outubro de 2008. 

                                  (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1524/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-5.425.722  FREDERICO 
COIMBRA DA ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com a correção 
da questão 03, da Prova Teórico-Prática, da especialidade Bucomaxilofacial, solicitando, 
ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que não existe divergência quanto aos critérios de correção, 
devendo a nota ser mantida;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                  (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1525/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-10.308.093 ALDO CÉSAR 
DE  FREITAS  CARNEIRO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  a 
correção da questão 04, subitem 01 da Prova Teórico-Prática, da especialidade Clínica 
Médica, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu  parecer  alegando  que  os  bloqueadores  devem  ser  usados  com  cautela  em 
pacientes diabéticos. Portanto, a alternativa encontra-se correta;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, acrescendo à questão 04 (quatro), subitem 
01 (um), 02 (dois) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,  29  de outubro de 2008. 

                                  (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1526/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-10.308.093 ALDO CÉSAR 
DE  FREITAS  CARNEIRO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 07, da Prova Teórico-Prática, da especialidade Clínica Médica, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que o tratamento da neurotoxoplasmose é de 04 a 06 meses. A 
profilaxia secundária pode ser estendida até 06 meses;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   29   de outubro de 2008. 

                                 (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1528/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-10.308.093 ALDO CÉSAR 
DE  FREITAS  CARNEIRO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial  da questão 01, subitem 03, da Prova Teórico-Prática, da especialidade 
Clínica Médica, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que por se tratar de empiema pleural, a resposta correta seria 
obrigatoriamente Glicose <60, não bastando estar apenas diminuída;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   29   de outubro de 2008. 

                                  (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1529/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – 1431949 MARCÍLIO PEREIRA 
COSTA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com o  gabarito  oficial  da 
questão 05, Letra A, subitens 01, 05, 08 e 10, Letra B subitens 05 e 12 e Letra C, da 
Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Enfermagem,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que o candidato não atendeu ao edital regulador do certame, 
que preceitua em seus itens 8.3.2,  8.3.2.1 e 8.9,  in  verbis:  “8.3.2 Para os recursos 
contra as provas de conhecimentos e teórico-prática,  para cada questão  deverá ser 
apresentado um requerimento de recurso específico. Recursos que forem  apresentados 
contra  mais  de  uma  questão,  em  um mesmo  requerimento,  não  serão  conhecidos.  
8.3.2.1 O requerimento de recurso contra a prova teórico-prática deverá observar as  
orientações específicas contidas no anexo “G”, sob pena de não ser conhecido. 8.9 Não  
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o contido nos itens 8.2 a 8.5.”;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

              Belo Horizonte-MG,   29   de outubro de 2008. 

                                  (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1530/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – MG-10.985.749 PAULO RAMOS 
BOTELHO ANTUNES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  06,  paciente  B,  da  Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Clínica 
Médica, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que o mecanismo que causa a anemia não é doença crônica, e 
sim inflamação;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   29   de outubro de 2008. 

                                 (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1531/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – MG-10.985.749 PAULO RAMOS 
BOTELHO ANTUNES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  02,  da  Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Clínica  Médica, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que a resposta do candidato está correta;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir o pedido, acrescendo-se à questão 02 (cinco) 5,0 
(cinco) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   29   de outubro de 2008. 

                                  (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1532/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – MG-10.985.749 PAULO RAMOS 
BOTELHO ANTUNES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  04,  subitem 01,  da  Prova Teórico-Prática,  da  especialidade  Clínica 
Médica, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que a resposta do candidato está correta;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  acrescendo-se  à  questão  04  (cinco), 
subitem 01(um), 2,0 (dois) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   29   de outubro de 2008. 

                                 (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1533/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-10.142.917 JOÃO PAULO 
ALFELO  interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com o gabarito  oficial  da 
questão  04,  subitem  01,  da  Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Clínica  Médica, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu  parecer  alegando  que  de  acordo  com  a  bibliografia  de  referência,  os  Beta-
bloqueadores  devem  ser  usados  com  cautela  em  pacientes  diabéticos.  Portanto  a 
resposta do candidato está correta;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  acrescendo-se  à  questão  04  (cinco), 
subitem 01(um), 2,0 (dois) pontos;

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando 
a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   29   de outubro de 2008. 

                                 (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1534/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – MG-7.495.055 FÁBIO CAMPOS 
VELOSO interpôs recurso administrativo por não concordar com a correção da questão 
02,  da  Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Bucomaxilofacial,  solicitando,  ao  final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que não existe divergência quanto aos critérios de correção, 
devendo a nota ser mantida;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,   29     de outubro de 2008. 

                                  (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1536/08-DRH/CRS

          O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

           1.1 o candidato ao QOS/09–  RS-1051100715 NILO EDGAR 
JARDIM  FILHO  interpôs  recurso  administrativo  em  face  de  não  concordar  com  o 
somatório dos pontos que lhe foram atribuídos na Prova Teórico-Prática, da especialidade 
de Psiquiatria, solicitando, ao final, revisão de sua pontuação;

1.2  após  conferência  da  Prova  Teórico-Prática  do  candidato, 
verificou-se que a nota que lhe foi atribuída está correta, sendo:

NILO EDGAR JARDIM FILHO 72,50 pontos

1.3  quanto  a  distribuição  dos  pontos  na  prova,  a  mesma 
aconteceu da seguinte forma: 

 1ª questão:  letra  A:  02 (dois)  pontos,  letra  B:  3,5  (três  e  meio) 
pontos e letra C: 3,5 (três e meio) pontos; 

 2ª questão: 08 (oito) pontos;
 3ª questão: 06 (seis) pontos;
 4ª questão: 07 (sete) pontos;
 5ª questão: 05 (cinco) pontos;
 6ª questão: letra A: 02 (dois) pontos, letra B: 01 (um) ponto e letra 

C: 02 (dois) pontos;
 Total da prova: 40 (quarenta) pontos que multiplicados pelo índice 

2,5 (dois e meio) perfazem 100 (cem) pontos;

2 RESOLVE:

2.1 indeferir  o  pedido,  devendo a nota lançada no resultado 
oficial ser mantida.

 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

              Belo Horizonte-MG,  29  de outubro de 2008. 

(a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1527/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-10.308.093 ALDO CÉSAR 
DE  FREITAS  CARNEIRO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 08, subitens B e C, da Prova Teórico-Prática, da especialidade 
Clínica Médica, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que de acordo com a bibliografia de referência, a glicemia pós-
prandial deve se mater < 180 mg/dl e não 200mg/dl;

1.2.1 quanto ao item C, a resposta do candidato está incorreta, 
pois o nível esperado à LDL em diabéticos é menor que 100;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   29   de outubro de 2008. 

                                 (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1538/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-5.425.722  FREDERICO 
COIMBRA DA ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com a correção 
da questão 02, da Prova Teórico-Prática, da especialidade Bucomaxilofacial, solicitando, 
ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que não existe divergência quanto aos critérios de correção, 
devendo a nota ser mantida;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,   29     de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1539/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-5.425.722  FREDERICO 
COIMBRA DA ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com a correção 
da questão 04, da Prova Teórico-Prática, da especialidade Bucomaxilofacial, solicitando, 
ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que não existe divergência quanto aos critérios de correção, 
devendo a nota ser mantida;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,   29     de outubro de 2008. 

                                  (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1540/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – MG-7.495.055 FÁBIO CAMPOS 
VELOSO interpôs recurso administrativo por não concordar com a correção da questão 
03,  da  Prova  Teórico-Prática,  da  especialidade  Bucomaxilofacial,  solicitando,  ao  final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que não existe divergência quanto aos critérios de correção, 
devendo a nota ser mantida;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,   29    de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1541/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – MG-7.495.055 FÁBIO CAMPOS 
VELOSO interpôs recurso administrativo por não concordar com a correção da questão 
06, subitem 6.3 da Prova Teórico-Prática, da especialidade Bucomaxilofacial, solicitando, 
ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que não existe divergência quanto aos critérios de correção, 
devendo a nota ser mantida;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1542/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – RS-1051100715 NILO EDGAR 
JARDIM FILHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com a correção da 
questão 01, subitem A, da Prova Teórico-Prática, da especialidade Psiquiatria, solicitando, 
ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que a bibliografia recomendada para a questão não é a CID 10 e 
sim o compêndio de Psiquiatria – Kaplan e Sadock – 9ª edição, Ed. Artmed, Porto Alegre 
–  2007.  A  questão  solicita  a  definição  de  critérios  diagnósticos  para  “Abuso  de 
substâncias” e não trata de diferenciação de abuso de substâncias e envenenamento. A 
resposta  correta  se  encontra  na página  414 do  Compêndio  de  Psiquiatria– Kaplan  e 
Sadock – 9ª edição, Ed. Artmed, Porto Alegre – 2007. O candidato recebeu a nota 01 
(um) na  questão,  em um total  de  02  (dois)  pontos  possíveis.  A  nota  final  de  cada 
questão foi multiplicada por dois e meio ao final da correção;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1543/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – RS-1051100715 NILO EDGAR 
JARDIM FILHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com a correção da 
questão 01, subitem B, da Prova Teórico-Prática, da especialidade Psiquiatria, solicitando, 
ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que  o  candidato  deixou  de  citar  critérios  diagnósticos 
importantes contidos na bibliografia recomendada.  A resposta correta se encontra na 
página 414 do Compêndio de Psiquiatria– Kaplan e Sadock – 9ª edição, Ed. Artmed, 
Porto Alegre – 2007. O candidato recebeu a nota 02 (dois) na questão, em um total de 
3,5 (três e meio) pontos possíveis. A nota final de cada questão foi multiplicada por dois 
e meio ao final da correção;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,   29    de outubro de 2008. 

                                  (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1544/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – RS-1051100715 NILO EDGAR 
JARDIM FILHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com a correção da 
questão 03, da Prova Teórico-Prática, da especialidade Psiquiatria, solicitando, ao final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu  parecer  alegando  que  o  candidato  deixou  de  citar  critérios  diagnósticos 
importantes contidos na bibliografia recomendada. A resposta correta se encontra nas 
páginas  582 e 626 do Compêndio  de Psiquiatria– Kaplan e  Sadock – 9ª edição,  Ed. 
Artmed, Porto Alegre – 2007. O candidato recebeu a nota 03 (três) na questão, em um 
total de 06 (seis) pontos possíveis. A nota final de cada questão foi multiplicada por dois 
e meio ao final da correção;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1545/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – RS-1051100715 NILO EDGAR 
JARDIM FILHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com a correção da 
questão 04, da Prova Teórico-Prática, da especialidade Psiquiatria, solicitando, ao final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu  parecer  alegando  que  o  candidato  deixou  de  citar  o  tratamento  com 
benzodiazepínicos nos quadros agudos de transtorno bipolar conforme contido na página 
610 do Compêndio de Psiquiatria– Kaplan e Sadock – 9ª edição, Ed. Artmed, Porto Alegre 
– 2007. O candidato recebeu a nota 06 (seis) na questão, em um total de 07 (sete) 
pontos possíveis. A nota final de cada questão foi multiplicada por dois e meio ao final da 
correção;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1546/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no item 
34, inciso II do artigo 10 do R-100, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/1977, 
nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS n° 09 de 29 de 
maio de 2008,  observadas  as disposições constitucionais  referentes  ao assunto,  bem 
como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 14.445, de 26 de 
11/2002,  Resolução  Conjunta  nº  3.692,  de  19/11/2002  e  Resolução  nº  3.836,  de 
02/01/2006 que regulam 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 2009 
(QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – RS-1051100715 NILO EDGAR 
JARDIM FILHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com a correção da 
questão 05, da Prova Teórico-Prática, da especialidade Psiquiatria, solicitando, ao final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
emitiu parecer alegando que o candidato cita novamente a CID 10 que não faz parte da 
bibliografia recomendada para a questão. Descreve características clínicas do Transtorno 
de  Personalidade  Bordeline  como:  indiferença  aos  sentimentos  alheios,  crueldade, 
ausência  de  remorso,  agressividade,  desrespeito  e  indiferença  pelas  regras  sociais  e 
legais. Tais critérios não estão contidos na bibliografia recomendada. Deixou ainda de 
citar características importantes contidas na Bibliografia recomendada. A resposta correta 
encontra-se na página 862 do Compêndio de Psiquiatria– Kaplan e Sadock – 9ª edição, 
Ed.  Artmed,  Porto  Alegre – 2007. O candidato  recebeu a nota 2,5 (dois  e meio) na 
questão, em um total de 05 (cinco) pontos possíveis. A nota final de cada questão foi 
multiplicada por dois e meio ao final da correção;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.

              Belo Horizonte-MG,    29    de outubro de 2008. 

                                   (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
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