
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1535/08-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-5.343.344 EVERALDO 
DE OLIVEIRA VELOSO  interpôs recurso administrativo  por não concordar  com a 
pontuação  obtida  na  Prova  de  títulos,  da  especialidade  Médico  Intensivista, 
solicitando, ao final, revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, verificou que o candidato entregou seus Títulos em data de 25Set08, sendo 
que o prazo previsto era do dia 16 a 23Set08, não atendendo, assim, o disposto no 
edital regulador do certame, em seus itens 6.17, 9.1 e 9.2, in verbis: “6.17 Para 
verificação dos títulos os candidatos deverão entregar, no CRS, na data e horário  que 
serão  estabelecidos  quando  da  divulgação  do  resultado  da  1ª  fase,  os  títulos 
inerentes à categoria profissional e especialidade na qual se inscreveu, comprovando 
a  realização  de  cursos  de  pós-graduação  (lato  e  stricto  sensu),  especialização, 
residência médica, trabalhos científicos e atividades didáticas de magistério no ensino 
superior; 9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou exames, nem sua 
aplicação fora do local ou horário estabelecido para sua realização e 9.2 O disposto no 
item  9.1  aplica-se  em  todas  as  fases  do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não  
provocada pela administração do concurso, de impedimento do candidato, ainda que 
em  decorrência  de  sua  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que  eventual  ou  
temporária,  que o impeça de comparecer,  executar ou completar  qualquer prova,  
teste ou exame.”;

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  1501/08-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-5.377.779 SEBASTIÃO 
CRISTIAN  BUENO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  a 
pontuação  obtida  na  Prova  de  títulos,  da  especialidade  Cirurgia  Bucomaxilofacial, 
solicitando, ao final, revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que foram considerados para efeito de pontuação as 
atividades em magistério superior em cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial; 

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  1502/08-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  pontuação  obtida  na  Prova  de  títulos,  da  especialidade  Clínica  Médica, 
solicitando, ao final, revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, verificou que a residência concluída pelo candidato não é da área à qual está 
inscrito, conforme disposto nos subitens 6.18 e 6.18.1 do edital que regula o certame, 
in  verbis:  “6.18  A  prova  de  títulos  valerá  100  (cem)  pontos,  com  a  seguinte  
distribuição:  6.18.1  Avaliação  de  diplomas,  certificados  e  declarações,  todos 
necessariamente autenticados, que comprovem a conclusão, até a data prevista para  
avaliação dos títulos,  de Especialização, Residência Médica, Mestrado e Doutorado 
inerentes  à  categoria  profissional  e  especialidade  à  qual  se  inscreveu  o 
candidato, todos reconhecidos pelo MEC ou Conselho Federal respectivo ou órgão  
responsável pelo controle da categoria/especialidade pretendida.”;

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  1503/08-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 pontuação 
obtida  na  Prova  de  títulos,  da  especialidade  Clínica  Médica,  solicitando,  ao  final, 
revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  verificou  que só  será  pontuada  a residência  em Clínica  Médica,  conforme 
disposto nos subitens 6.18 e 6.18.1 do edital que regula o certame, in verbis: “6.18 A 
prova  de  títulos  valerá  100  (cem)  pontos,  com  a  seguinte  distribuição:  6.18.1 
Avaliação  de  diplomas,  certificados  e  declarações,  todos  necessariamente 
autenticados, que comprovem a conclusão, até a data prevista para avaliação dos 
títulos,  de  Especialização,  Residência  Médica,  Mestrado  e  Doutorado  inerentes  à 
categoria profissional e especialidade à qual se inscreveu o candidato, todos 
reconhecidos pelo MEC ou Conselho Federal  respectivo ou órgão responsável  pelo  
controle da categoria/especialidade pretendida.”;

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 1504/08-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-10.596.003  JOÃO 
PAULO BRANDÃO RODRIGUES interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com  a  pontuação  obtida  na  Prova  de  títulos,  da  especialidade  Clínica  Médica, 
solicitando, ao final, revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, verificou que o candidato apresenta Especialização em Clínica Médica pela 
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. No entanto, não há comprovação de 
credenciamento da Especialização pelo órgão da categoria;

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  1505/08-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-11.292.501 CRISTIANO 
DE  ÁVILA  RAJÃO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  a 
pontuação obtida na Prova de títulos, da especialidade Ortopedia, solicitando, ao final, 
revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  verificou  que o  candidato  ainda  está  cursando  a  residência,  não  tendo 
concluído a mesma. O recorrente apresentou uma declaração de que a residência só 
terminará em janeiro de 2009. Conforme previsto no edital que regula o certame no 
subitem 6.18.1.1, in verbis: “Não serão aceitos comprovantes de conclusão parcial de 
cursos.”, sendo o esse o motivo da baixa nota aferida ao candidato;

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  1506/08-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 a candidata  ao  QOS/09  – MG-11.215.844 KAMILLA 
MARIA ARAÚJO BRANDÃO interpôs recurso administrativo por não concordar com a 
pontuação obtida na Prova de títulos, da especialidade Clínica Médica, solicitando, ao 
final, revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, verificou que a nota da candidata, na prova de títulos, refere-se à autoria, em 
grupo,  de  05  (cinco)  trabalhos  científicos.  A  candidata  ainda  está  cursando  a 
residência em Clínica Médica, por isso, não foi pontuada, conforme previsto no edital 
que  regula  o  certame  no  subitem  6.18.1.1,  in  verbis:  “Não  serão  aceitos 
comprovantes de conclusão parcial de cursos.”;

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  1507/08-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 – 105.110.0715 NILO EDGAR 
JARDIM FILHO interpôs recurso administrativo por não concordar com a pontuação 
obtida na Prova de títulos, da especialidade Psiquiatria, solicitando, ao final, revisão 
da pontuação;

1.2 conforme disposto nos subitens 6.18 e 6.18.1 do edital 
que regula o certame, in verbis:  “6.18 A prova de títulos valerá 100 (cem) pontos,  
com a seguinte distribuição: 6.18.1 Avaliação de diplomas, certificados e declarações,  
todos  necessariamente  autenticados,  que  comprovem  a  conclusão,  até  a  data 
prevista para avaliação dos títulos, de Especialização, Residência Médica, Mestrado e 
Doutorado  inerentes  à  categoria  profissional  e  especialidade  à  qual  se 
inscreveu  o  candidato,  todos  reconhecidos  pelo  MEC  ou  Conselho  Federal  
respectivo  ou  órgão  responsável  pelo  controle  da  categoria/especialidade 
pretendida.”;

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  1508/08-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 a candidata  ao  QOS/09  – MG-10.240.131  RENATA 
CRISTIANE MARCIANO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com a 
pontuação obtida na  Prova de títulos,  da  especialidade  Psiquiatria,  solicitando,  ao 
final, revisão da pontuação;

1.2 conforme disposto nos subitens 6.18 e 6.18.1 do edital 
que regula o certame, in verbis:  “6.18 A prova de títulos valerá 100 (cem) pontos,  
com a seguinte distribuição: 6.18.1 Avaliação de diplomas, certificados e declarações,  
todos  necessariamente  autenticados,  que  comprovem  a  conclusão,  até  a  data 
prevista para avaliação dos títulos, de Especialização, Residência Médica, Mestrado e 
Doutorado  inerentes  à  categoria  profissional  e  especialidade  à  qual  se 
inscreveu  o  candidato,  todos  reconhecidos  pelo  MEC  ou  Conselho  Federal  
respectivo  ou  órgão  responsável  pelo  controle  da  categoria/especialidade 
pretendida.”;

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 1509/08-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-11.106.735  PAULO 
MARCOS BRASIL ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com a 
pontuação obtida na  Prova de títulos,  da  especialidade  Psiquiatria,  solicitando,  ao 
final, revisão da pontuação;

1.2 conforme disposto nos subitens 6.18 e 6.18.1 do edital 
que regula o certame, in verbis:  “6.18 A prova de títulos valerá 100 (cem) pontos,  
com a seguinte distribuição: 6.18.1 Avaliação de diplomas, certificados e declarações,  
todos  necessariamente  autenticados,  que  comprovem  a  conclusão,  até  a  data 
prevista para avaliação dos títulos, de Especialização, Residência Médica, Mestrado e 
Doutorado  inerentes  à  categoria  profissional  e  especialidade  à  qual  se 
inscreveu  o  candidato,  todos  reconhecidos  pelo  MEC  ou  Conselho  Federal  
respectivo  ou  órgão  responsável  pelo  controle  da  categoria/especialidade 
pretendida.”;

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  1510/08-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 
a pontuação obtida na Prova de títulos, da especialidade Clínica Médica, solicitando, 
ao final, revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, verificou que o candidato possui residência ou títulos em áreas não previstas 
pelo edital,  conforme disposto  nos subitens 6.18 e 6.18.1 do edital  que regula o 
certame, in verbis: “6.18 A prova de títulos valerá 100 (cem) pontos, com a seguinte  
distribuição:  6.18.1  Avaliação  de  diplomas,  certificados  e  declarações,  todos 
necessariamente autenticados, que comprovem a conclusão, até a data prevista para  
avaliação dos títulos,  de Especialização, Residência Médica, Mestrado e Doutorado 
inerentes  à  categoria  profissional  e  especialidade  à  qual  se  inscreveu  o 
candidato, todos reconhecidos pelo MEC ou Conselho Federal respectivo ou órgão  
responsável pelo controle da categoria/especialidade pretendida.”;

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  1511/08-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-7.378.332  VINÍCIUS 
EXPEDITO MARTINS GOMES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar 
com a pontuação obtida na Prova de títulos, da especialidade Psiquiatria, solicitando, 
ao final, revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, verificou que o candidato não pede reavaliação dos pontos concedidos nos 
Títulos  apresentados  e  sim  da  pontuação  concedida  aos  outros  candidatos  pelos 
títulos  de  residência/especialidade  apresentados  pelos  mesmos.  A  pontuação  de 
diplomas,  certificados  e  declaração  foi  feita  conforme inciso  6.18.1  do  Edital  que 
regula o certame; 

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   1512/08-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 
pontuação obtida na Prova de títulos, da especialidade Bucomaxilofacial, solicitando, 
ao final, revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, verificou que o Título apresentado como residência médica, através da UERJ, 
com conclusão prevista para Janeiro do ano de 2009 não atende ao edital regulador 
do certame conforme o disposto nos item 6.18.1,  in verbis:  “6.18.1 Avaliação de 
diplomas,  certificados  e  declarações,  todos  necessariamente  autenticados,  que 
comprovem a  conclusão,  até  a  data  prevista  para  avaliação  dos  títulos,  de 
Especialização,  Residência  Médica,  Mestrado  e  Doutorado  inerentes  à  categoria  
profissional e especialidade à qual se inscreveu o candidato, todos reconhecidos pelo 
MEC  ou  Conselho  Federal  respectivo  ou  órgão  responsável  pelo  controle  da 
categoria/especialidade pretendida.”(g.n.);

1.3 quanto a atividade de magistério superior, o candidato 
faz jus a 01 (um) ponto;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir parcialmente o pedido,  acrescendo-se 01 (um) 
ponto nos Títulos do candidato;

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  1521/08-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-9.673.389 RICARDO DE 
OLIVEIRA ABRANTES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com a 
pontuação obtida na Prova de títulos, da especialidade Clínica Médica, solicitando, ao 
final, revisão da pontuação;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  verificou  que o  candidato  possui  residência  em áreas  não  previstas  pelo 
edital, conforme disposto nos subitens 6.18 e 6.18.1 do edital que regula o certame, 
in  verbis:  “6.18.1  Avaliação  de  diplomas,  certificados  e  declarações,  todos 
necessariamente autenticados, que comprovem a conclusão, até a data prevista para  
avaliação dos títulos,  de Especialização, Residência Médica, Mestrado e Doutorado 
inerentes à categoria profissional e especialidade à qual se inscreveu o candidato, 
todos reconhecidos pelo MEC ou Conselho Federal respectivo ou órgão responsável  
pelo controle da categoria/especialidade pretendida.”;

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  1535/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
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	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1502/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1503/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1504/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1505/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1506/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1507/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1508/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1509/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1510/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1511/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1512/08-DRH/CRS
	   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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