
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  812 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2010  -  SD  PM CLÁUDIA 
QUEIROZ interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  16,  foi   retirado  um  ponto  no  quesito 
pontuação, por ter colocado a vírgula antes do predicado: “Uma boa forma de expressão, 
aliada à liberdade, ao respeito e ao profissionalismo, garantem uma postura ética às 
relações sociais.” A candidata colocou a vírgula antes de aliada e garantem. Se aliada não 
for  uma oração  intercalada,  a  vírgula  não  se  justiça,  porém,  se  for  o  tempo  verbal 
“garantem” está errado; por outro lado, se houve apenas o erro e colocação da vírgula 
antes da palavra “garantem”, o tempo verbal empregado está correto e o erro de morfo-
sintaxe não existiria. Devido à falta de clareza e concisão e como não há como saber a 
intenção da escritora,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   813 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2010 –  SD PM FABIANA 
SOUSA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  o 
desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso 
comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima 
da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;  

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: a candidata denota um esforço pela autoria e criticidade, 
mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, 
com um grau de imprevisibilidade. A progressão de idéias pouco foge ao comum;

III  –  ADEQUAÇÃO DO USO DE  ARTICULADORES:  as 
relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA DE  PARÁGRAFOS:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;



V– PROPRIEDADE VOCABULAR: a candidata demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de 2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 814/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 -  SD PM ELIEZER DA 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  10,  o  erro  assinalado  refere-se  à 
colocação da vírgula, ao invés do ponto final entre as palavras “sociedade” e 
“mídia”. A forma como o parágrafo vem se desenvolvendo exige um ponto final;

1.2.2  na  Linha  12,  o  erro  que  se  percebe  é  que  o 
candidato escreveu nas entrelinhas.  Além do mais,  o  candidato afirma que a 
“falta  de  informação  mais  correta”  causava  a  alienação  da  sociedade, 
contrapondo  com  a  afirmação  de  que  “o  milagre  brasileiro  engrandeceu  o 
presidente da época através de suas notícias”, dando a entender que o fato foi 
divulgado e que a sociedade não estava tão alienada;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central,



2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28  de maio de  2010.

                                    (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  815/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2010  –  SD  PM  GERMANA 
AVELAR DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO: o desenvolvimento 
da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia 
ingenuidade e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque 
e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o 
desenvolvimento do tema;  

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: a candidata denota um esforço pela autoria e criticidade, mas não 
apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, com um grau de 
imprevisibilidade. A progressão de idéias pouco foge ao comum;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: as relações 
entre  os  fatos  e  idéias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se  apresenta, 
contudo,  bem  estruturado  e  coeso  em  sua  totalidade,  além  de  não  demonstrar 
propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos; 

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  III  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

 



Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de 2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 816 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 -  SD PM GERALDO LUIZ 
LOPES PEREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, a Comissão decidiu por não reverter 
o ponto ao candidato, uma vez que  “abriu aspas” e não as fechou;

1.2.1  Quanto aos demais quesitos  solicitados,  o candidato 
não fundamentou sua argumentação e não anexou fotocópia da bibliografia pesquisada, 
deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir  o  pedido  referente  à  linha  do  tema  e  não 
conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  817/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 -  SD PM JEFFERSON 
LOPES BROLHIATO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  04,  foi  retirado um ponto  no  quesito 
ortografia, pela rasura apresentada. Segundo as técnicas de redação, fere-se a 
estilística, no que diz respeito à estética do texto.  Para tais situações, sugere-se, 
entre outros, que o candidato coloque uma vírgula após a palavra grafada de 
forma errônea e na sequência a palavra “digo” precedida do termo correto,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 818/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 – SD PM GLAUDSON 
DELFIOR DE ASSUNÇÃO interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 
pois as idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e 
“circularidade” de idéias no interior do texto; 

III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES:  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA DE  PARÁGRAFOS:  há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 



demasiadamente prolixo, apresentando pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de 2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 819/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 os candidatos ao CFS/2010 – CB PM ALAN GREISON 
RAMOS SILVA, CB PM ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS, SD PM ANDERSON LUIZ 
MATHEUS  DOS  SANTOS,  SD  PM AGEU  OZEAS  MANCINI,  SD  PM  BENITO  DE 
SOUZA, SD PM CLEBER DE OLIVEIRA MOTA, SD PM DANIEL MARTINS FREIRE, SD 
PM DANILO ALVES DA PAIXÃO E SD TYARO MACHADO DELUCCA interpuseram 
recursos administrativos  por não concordarem com suas notas da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que os candidatos deixaram de observar o previsto nas orientações contidas no 
anexo “D” do edital que regula o certame:

“Para os recursos contra a prova de redação, os itens 1,  
2 e 3 e mais a assinatura do candidato deverão estar 
contidos  em  folha  de  rosto  do  recurso,  devendo  o 
subitem 3.1 e o item 4, que dizem respeito à revisão 
desejada  e  à  justificativa  do  candidato,  estar 
grampeados  em  folha  avulsa,  não  devendo 
apresentar o nome, assinatura ou qualquer escrita, sinal, 
marca  ou  símbolo  que  possibilite  a  identificação  do 
candidato, sob pena de não ser conhecido o recurso, nos 
termos do item 9.5.2 c/c 9.10 deste edital.”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.
 

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   820 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 os candidatos ao  CFS/2010 – CB PM  DINÁ GOMES 
PAES, CB QPE FRANSCISMARY DALVANE DE AGUILAR, CB PM JOÃO FRANCISCO 
JÚNIOR, SD PM BRUNO ESTEVES MATOS, SD PM DENISE CRISTINA BORGES, SD 
PM DUILIO DE PAULA BRANDÃO, SD PM FARLEI FERNANDES PENIDO, SD PM 
FILIPI  AUGUSTO  DE  SOUZA  COSTA,  SD  PM  ISABELA  CRISTINA  PUTTON 
COIMBRA, SD PM JOÃO EDUARDO SANTOS PERPÉTUO, SD PM GILDÁSIO GOMES 
DA SILVA JÚNIOR, SD PM GISUEL OLIVEIRA GUIMARÃES  interpuseram recursos 
administrativos por não concordarem com suas notas da prova de redação, solicitando, 
ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que os candidatos deixaram de observar o previsto nas orientações contidas no 
anexo “D” do edital que regula o certame:

“Para os recursos contra a prova de redação, os itens 1,  
2 e 3 e mais a assinatura do candidato deverão estar 
contidos  em  folha  de  rosto  do  recurso,  devendo  o 
subitem 3.1 e o item 4, que dizem respeito à revisão 
desejada  e  à  justificativa  do  candidato,  estar 
grampeados  em  folha  avulsa,  não  devendo 
apresentar o nome, assinatura ou qualquer escrita, sinal, 
marca  ou  símbolo  que  possibilite  a  identificação  do 
candidato, sob pena de não ser conhecido o recurso, nos 
termos do item 9.5.2 c/c 9.10 deste edital.”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.
 

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

Belo Horizonte-MG, 28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 821 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM JOÃO  ANDRÉ 
FIGUEIREDO VIEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 19 foi retirado um ponto no quesito ortografia, 
pela rasura apresentada. Segundo as técnicas de redação, fere-se a estilística, no que diz 
respeito à estética do texto. Para tais situações, sugere-se, entre outros, que o candidato 
coloque uma vírgula após a palavra grafada de forma errônea e na seqüencia a palavra 
“digo” precedida do termo correto;

1.2.1 nas linhas 3 e 20, o candidato não fundamentou sua 
argumentação e não anexou fotocópias da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de 
observar o contido no item 9.2 do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto à linha 19, mantendo a nota do 
recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes às linhas 3 e 20 por falta de 
amparo legal;

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  822/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM BRUNO 
CANÇADO DE OLIVEIRA interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 11, foi  retirado um ponto no quesito 
pontuação, por ter utilizado vírgulas nas orações: “A relação humana é originária 
de  conflitos  sociais   ,   que  no  decorrer  dos  anos   ,   sofreu  profundas 
modificações”.  A colocação das vírgulas, intercalando a oração “que no decorrer 
dos anos”, não está correta e compromete o entendimento do período,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 823/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM EUSTÁQUIO 
CORDEIRO DOS SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 06, o candidato errou no uso da vírgula antes 
do pronome relativo 'que', pois não se trata de oração explicativa;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a lançar 
idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de articulação de 
conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES:  o texto 
apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada e 
não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no uso  de recursos 
coesivos,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.
                                    

  
            (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  824 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM CARLOS 
ANTÔNIO DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do Tema e do Título, foram assinalados 
dois  erros  ortográficos  pela  colocação  do  ponto  final.  Não  se  encontra  na 
gramática referenciada para este concurso nenhum título, de qualquer um dos 
textos, que possua ponto final. E na prova  apresentada ao candidato, onde está 
escrito o tema, percebe-se que ele não está seguido de ponto final;

1.2.2  na  linha  3,  foi   retirado um ponto  no  quesito 
morfo-sintaxe, por ter deixado de colocar a crase em “direto  a liberdade” . O 
candidato  alega  que  trata-se  de  locução  adverbial  que  indica  meio  ou 
instrumento. A comissão discorda e opina pela não reversão dos pontos, uma vez 
que “direito” não é meio ou instrumento de liberdade, e “liberdade” também não 
é meio ou instrumento do direito;

1.2.3 na linha 15, foi  retirado um ponto no quesito 
morfo-sintaxe, por ter deixado de colocar a crase em “as vezes”. O candidato 
alega que, por ser tratar de uma locução adverbial, a crase é optativa. Ocorre 
que a exceção citada pela Gramática, página 283, refere-se apenas às  locuções 
adverbiais conjuntivas;

1.2.4  quanto  ao  conteúdo,  o  candidato  anexou 
documentação  que  traduz  correções  realizadas  em  outros  concursos,  como 
parâmetro para suas argumentações, porém os critérios de correção da prova II 
– redação, são os previstos no Edital DRH/CRS nº 02/2010, de 28 de janeiro de 
2010,  conforme disposto no item 1.6 c/c  1.1,  de onde infere-se “o processo 
seletivo será regido por este edital ...; ... a seleção será feita entre soldados de 



1ª classe e Cb integrantes da PMMG que preencham as condições estabelecidas 
neste edital”.  Assim, os critérios apontados pelo recorrente não são os previstos 
para motivar a correção da prova II – redação do processo seletivo ao CFS/2010,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  825 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições 
previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso III do art.  10 do Decreto nº 
18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de 
27/11/2009, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, 
que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 
e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM ADRIANO DA 
SILVA RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;

III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES:  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA DE  PARÁGRAFOS:  há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;



V– PROPRIEDADE VOCABULAR: o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  826  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 -  SD PM ALBERT CASTER 
DE SOUZA SEVERINO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 06,  não se trata de uma oração de caráter 
explicativo, portanto não se justifica o uso da vírgula. A argumentação não procede, por 
isso o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 17, “Portanto, a expressão e liberdade é muito 
importante”, o verbo no singular só se justificaria se a locução “muito importante” fosse 
empregada com sujeito composto que exprime: quantidade, preço, medida, entre outros, 
conforme a regra gramatical da bibliografia de referência. O ponto não será revertido;

1.2.3  na  linha  20,  trata-se  de  vírgula  antecedendo  uma 
oração  coordenada  aditiva.  De  acordo  com as  alegações  do  candidato,  a  vírgula  foi 
colocada para finalizar uma oração que indica finalidade. Seguindo sua lógica, deveria ter 
finalizado a oração com um ponto final. O ponto não será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 827/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2010 -  SD PM ALINE DE 
SOUZA NEVES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 9, 10 e 20, foram retirados três pontos 
no  quesito  ortografia,  pelas  rasuras  apresentadas.  São  rasuras  em  palavras 
diferentes,  não  se  caracterizando  o  mesmo  erro.  Segundo  as  técnicas  de 
redação, fere-se a estilística, no que diz respeito à estética do texto.  Para tais 
situações, sugere-se, entre outros, que a candidata coloque uma vírgula após a 
palavra grafada de forma errônea e na seqüencia a palavra “digo” precedida do 
termo correto,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  828 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2010  -  SD  PM AMANDA 
SOARES FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 02 – foi  retirado um ponto  da candidata 
no quesito ortografia, pela rasura apresentada. Segundo as técnicas de redação, 
fere-se a estilística, no que diz respeito à estética do texto.  Para tais situações, 
sugere-se, entre outros, que o candidato coloque uma vírgula após a palavra 
grafada de forma errônea e na sequência a palavra “digo” precedida do termo 
correto;

1.2.2 na linha 8, a candidata solicitou revisão, contudo 
não apresentou justificativa;

1.2.3 na linha 22, foi retirado um ponto da candidata no 
quesito pontuação, por não ter colocado a primeira vírgula da oração intercalada: 
“garantido constitucionalmente”;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: o ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 
pois as idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e 
“circularidade” de idéias no interior do texto; 



III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES:o texto 
apresenta  pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA DE  PARÁGRAFOS:  há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  829  /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 -  SD PM ANDRÉ DA 
ROCHA BASTOS  interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 16 foi lhe retirado um ponto no quesito 
ortografia,  pela  rasura  apresentada,  antes  da  palavra  “pública”.  Segundo  as 
técnicas de redação, fere-se a estilística, no que diz respeito à estética do texto. 
Para tais situações, sugere-se, entre outros, que o candidato coloque uma vírgula 
após  a  palavra  grafada  de  forma  errônea  e  na  seqüencia  a  palavra  “digo” 
precedida  do  termo  correto.  Na  Gramática  referenciada  para  este  concurso, 
encontramos justificativa para a retirada dos pontos no capítulo que trata sobre a 
Estilística, páginas 637 (correção, colorido e elegância) e no capítulo que versa 
sobre Língua e Arte Literária 639 (língua culta);

1.2.2 na linha 18 foi lhe retirado um ponto no quesito 
morfo-sintaxe, pela divisão incorreta da palavra “exemplo”;

1.2.3 na linha 23 foi lhe retirado um ponto no quesito 
ortografia,  pela  rasura  apresentada,  antes  da  palavra  “público”.  A  comissão 
opinou  pela  reversão  do  ponto,  por  acreditar  que  o  candidato  já  havia  sido 
penalizado anteriormente pelo mesmo erro,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 70 (setenta)  para 71 (setenta e um) pontos;



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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 830 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  ALYSSON 
LUCAS ROCHA DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 2, foi lhe retirado um ponto no quesito 
ortografia,  por  ter  utilizado  a  palavra   “insculpidos”  no  plural.  Analisando  a 
redação  do  candidato,  percebe-se  que  quanto  a  esse  pedido,  a  sua 
argumentação procede, devendo ser revertido um ponto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

I  – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO - nota 4 – O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - Nota 
4 – O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - Nota 
4 – Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  Nota  4  –  O  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 



demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 77 (setenta e sete)  para 78 (setenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 831 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  ANDRÉ   LUÍS 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 8 foi lhe retirado um ponto no quesito morfo-
sintaxe. Analisando as questões propostas pelo candidato, a Comissão julgou que o ponto 
deve ser revertido;

1.2.2  na  linha  9  foi  lhe  retirado  um  ponto  no  quesito 
ortografia,  pelo  uso  da  abreviatura  “DF”.  Analisando  as  questões  propostas  pelo 
candidato, a Comissão julgou que o ponto deve ser revertido;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 75 (setenta e cinco)  para 77 (setenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 832 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2010  -  SD  PM  ANDREIA 
CRISTIANE BARBOSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  3   foi  lhe  retirado  um  ponto  no  quesito 
pontuação. Analisando a questão verificou-se o uso acertado da vírgula após a palavra 
“direitos”. Portanto, deverá ser revertido um ponto; 

1.2.2 nas linhas 8, 15, 18 e 21 foram retirados quatro pontos 
no quesito ortografia, pelas rasuras apresentadas. Verificamos que se trata de rasuras 
em palavras diferentes, não se caracterizando o mesmo erro. Segundo as técnicas de 
redação, fere-se a estilística, no que diz respeito à estética do texto.  Para tais situações, 
sugere-se, entre outros, que o candidato coloque uma vírgula após a palavra grafada de 
forma errônea e na seqüencia a palavra “digo” precedida do termo correto;

1.2.3  na  linha  20  foi  lhe  retirado  um  ponto  no  quesito 
pontuação,  pelo uso da vírgula após a palavra “Federal”.  A correção foi acertada,   a 
candidata, para manter tal vírgula, deveria colocar outra antes da palavra “conforme”, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 66 (sessenta e seis)  para 67 (sessenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 833  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  AUGUSTO 
GUILHERME  HOSKEN  DO  NASCIMENTO  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 2 foi retirado um ponto no quesito pontuação, 
por ter utilizado uma vírgula antes da conjunção aditiva “e”, sem que houvesse alguma 
justificativa para tal. A correção foi acertada;

1.2.2 na linha 11 foi retirado um ponto no quesito pontuação, 
por ter utilizado uma vírgula após um adjunto adverbial de grande extensão. Analisando 
a questão verificou-se que o ponto requerido pelo candidato  deve ser revertido. Nesta 
linha deve ser retirado apenas um ponto, e não dois como foram assinalados, pois o 
candidato errou ao colocar a vírgula entre “população” e o verbo “pode”;

1.2.3 na linha 12 foi retirado um ponto no quesito pontuação, 
por ter utilizado uma vírgula para isolar uma oração intercalada. Analisando a questão 
verificou-se que o ponto requerido pelo candidato deve ser revertido; 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 70 (setenta)  para 72 (setenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 834 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  ANDRÉ 
JOAQUIM DE SOUZA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão do somatório do total 
1 e do total 2 de sua prova;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que que assiste razão ao recorrente;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada para 
81 (oitenta e um) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 835/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM BEETHOVEN 
DUTRA DE MENEZES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  7  foi   retirado  um  ponto  no  quesito 
pontuação, por ter utilizado uma vírgula, ao invés de ponto final, após a palavra 
“violentas”. Além do mais não se trata de duas orações adverbiais, percebemos 
que se trata de fechamento de período, onde deveria ter colocado um ponto 
final.  “Podemos  observar  a  forte  influência  da  vendagem  nos  meios  de  
comunicação, como o apelo à reportagens violentas   ,   foi  o que ocorreu na 
morte de um jovem em Minas Gerais...”. (Grifo Nosso). A correção foi acertada;

1.2.2  na  linha  8  foi  retirado  um  ponto  no  quesito 
pontuação, por ter utilizado uma vírgula  após um adjunto adverbial de grande 
extensão.  Analisando  a  questão  verificou-se  que  o  ponto  requerido  deve  ser 
revertido.

1.2.3  na  linha  24  foi  retirado  um  ponto  no  quesito 
morfo-sintaxe, por ter utilizado o verbo sintam no plural, na oração: “...povo 
brasileiro não se sintam num ambiente....”. Alega que ocorreu uma silepse de 
número, tal qual em; “ Corriam gente de todos os lados, e gritavam”. No último 
exemplo  percebemos  que  são  duas  orações  e  que  a  última  traz  consigo  a 
concordância com termo oculto (pessoas), tanto que foi separada por vírgula. Em 
todos exemplos oferecidos pela cópia da bibliografia anexada pelo candidato, a 
silepse de número ocorre em outra oração,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 81 (oitenta e um)  para 82 (oitenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 836/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2010 - SD PM CRISTIANE 
APARECIDA DO NASCIMENTO LOPES interpôs recurso administrativo por não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do Tema foi retirado um ponto no quesito 
pontuação, pelo uso das aspas. A comissão decidiu por  reverter o ponto, uma 
vez que consta nas orientações da prova as aspas,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 97 
(noventa e sete)  para 98 (noventa e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 837/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  CLEBER 
ANTÔNIO DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  16  foi  retirado  um  ponto  no  quesito 
ortografia  e  outro  em morfo-sintaxe.  Analisando  a  oração  e  a  colocação  da 
vírgula e disposição das palavras, o ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  18  foi  retirado  um  ponto  em  morfo-
sintaxe. Analisando a oração: “  Em várias telenovelas, expressões de paixões 
dão  as  caras  e  outras  partes  do  corpo  mais  cedo” falta  alguma  coisa  (um 
substantivo ou conectivo),  ou não estamos diante do emprego da escrita de 
acordo com a norma culta;

1.2.3  na  linha  19  foi  retirado  um  ponto  em  morfo-
sintaxe. Analisando a oração, o ponto será revertido;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios 
que prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 



articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES -  as 
relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - há 
níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos não apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR - o candidato demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 71 (setenta e um)  para 73 (setenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  838/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  DANIEL 
PEREIRA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  Linha  3  foi   retirado  um  ponto  no  quesito 
ortografia,  pela  grafia  da  palavra:  “aliberdade”,  sem o  espaçamento  entre  o 
artigo “a” e o substantivo “liberdade”;

1.2.2  na  linha  4  foi   retirado  um  ponto  no  quesito 
ortografia, pela forma como o candidato grafou o til entre as letras “a” e “o”;

1.2.3 nas linhas 7, 10 e 12 foram  retirados três pontos 
no quesito ortografia, pela má colocação do til, tal qual ocorreu na linha 4, assim 
sendo os três pontos serão revertidos;

1.2.4  na  linha  14  foi  retirado  um  ponto  no  quesito 
ortografia, por ter colocado o acento sobre a letra “s” e não sobre a letra “e”;

1.2.5  na  linha  22  foi  retirado  um  ponto  no  quesito 
ortografia,  pelo  fato  do  candidato  ter  acentuado  graficamente  a  letra  “i”  da 
palavra “usufruir”. Foram comparadas outras palavras e o pingo do “i” é diferente 
do colocado na palavra citada,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 



alterada de 63 (sessenta e três)  para 66 (sessenta e seis) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 839 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  DANIEL 
RODRIGUES VIEIRA  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do Tema foi retirado um ponto no quesito 
pontuação, pelo uso das aspas. A comissão decidiu por  reverter o ponto, uma 
vez que consta nas orientações da prova as aspas;

1.2.2  na  linha  14  foi  retirado  um  ponto  no  quesito 
ortografia, tal qual na linha 13, pela forma como o candidato coloca o til nas 
palavras. Analisando a redação, o ponto será revertido; 

1.2.3 na linha 16 foi retirado um ponto em pontuação, 
pelo não emprego da vírgula. Analisando a redação, o ponto será revertido; 

1.2.4 na linha 21 foi retirado um ponto em pontuação, 
pelo  não  emprego  da  vírgula  após  a  conjunção  “portanto”.  Ocorre  que  a 
conjunção aparece deslocada, no início da oração e exige a vírgula, tal qual a 
conjunção “mas” exigiu e o candidato colocou a vírgula, na linha 16;

1.2.5 quanto ao conteúdo:

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades, pois as idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto,

2 RESOLVE:



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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 75 (setenta e cinco)  para 78 (setenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 840 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010 -  SD PM DEIVISON 
MOREIRA AMORIM interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 20 e 21 foram retirados dois pontos no 
quesito pontuação. Analisando a oração, a colocação da vírgula e a disposição 
das palavras, os pontos serão revertidos;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - nota 
6  –  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I e IV da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 



alterada de 83 (oitenta e três)  para 85 (oitenta e cinco) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 841 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  DIEGO 
MAGALHÃES SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 3, 7 e 19 foram retirados três pontos no 
quesito  pontuação.  Analisando  a  oração  e  a  colocação  da  vírgula  e  disposição  das 
palavras, os pontos serão revertidos;

1.2.2 na linha 19 foi  retirado um ponto em morfo-sintaxe. 
Analisando o período, o ponto será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  71 
(setenta e um)  para 75 (setenta e cinco) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 842 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM EDIVALDO SOARES 
SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, o candidato solicita reversão do ponto 
que lhe foi retirado por ter utilizado aspas e justifica seu uso pelo fato de ter copiado da 
instrução para a realização da prova. O ponto será revertido; 

1.2.2 na linha 14 o erro assinalado se refere à colocação da 
vírgula entre as palavras “que” e “todos”. O corretor assinalou na coluna da ortografia, 
porém entende-se que houve um erro de pontuação, devidamente assinalado no texto;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 69 (sessenta e nove)  para 70 (setenta) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 843 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM EUDES GONÇALVES 
BEIRIGO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 02 o erro assinalado se refere à grafia “geito” e 
pela não colocação do til na palavra “relação”;

1.2.2  na  linha  06  percebe-se  que  houve  um equívoco  do 
corretor ao assinalar erro de pontuação. Já quanto a morfo-sintaxe, o candidato escreveu 
“trate” e não “trata”. O ponto deverá ser revertido;

1.2.3 na linha 15 foi  retirado um ponto no quesito morfo-
sintaxe, por ter deixado de colocar a crase em “as vezes”. O candidato alega que por ser 
tratar de uma locução adverbial, a crase é optativa. Ocorre que a exceção citada pela 
Gramática, pág 283, refere-se apenas às  locuções adverbiais conjuntivas;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  nota  2  –  O 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial,  com excesso de desvios que 
prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de enfoque e/ou 
uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o  universo  dos  candidatos)  pra  o 
desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar  idéias  soltas  sem  relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - nota 2– 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;



IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - nota 4 – 
Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias  fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR - nota 4 – O texto apresenta 
uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 64 (sessenta e quatro)  para 65 (sessenta e cinco) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 844 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM ERNANI LUIZ DE 
OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que na linha 16 o erro assinalado se refere à colocação da vírgula, o ponto 
deverá ser revertido, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  79 
(setenta e nove)  para 80 (oitenta) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 845 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  ELESSANDRO 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema o candidato solicita reversão do ponto 
que lhe foi retirado por ter utilizado aspas e justifica seu uso pelo fato de ter copiado da 
instrução para a realização da prova. O ponto será revertido;

1.2.2 na linha do título  foi  assinalado erro ortográfico pela 
colocação do ponto final. Não se encontra na gramática referenciada para este concurso 
nenhum título, de qualquer um dos textos, que possua ponto final,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 66 (sessenta e seis)  para 67 (sessenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 846 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  FELIPE 
GUIMARÃES FERNANDES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 15 o erro assinalado se refere ao emprego do 
tempo verbal. O correto seria “...poderá ser cerceada, quando o cidadão cometer um 
crime”;

1.2.2 na linha 17 tal qual na linha 15, o candidato empregou 
o verbo no tempo errado “ poderá ser cerceada temporariamente quando a Polícia Militar 
abordar um cidadão suspeito”. Quanto ao erro de pontuação, a comissão opina pela não 
reversão dos pontos,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

 
 

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 847 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  GLÁUCIO 
BRASILINO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, o candidato solicita reversão do ponto 
que lhe foi retirado por ter utilizado aspas e justifica seu uso pelo fato de ter copiado da 
instrução para a realização da prova. O ponto deverá ser revertido;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  79 
(setenta e nove)  para 80 (oitenta) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 848 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM GEFERSON  DA 
COSTA FERREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema o candidato solicita reversão do ponto 
que lhe foi retirado por ter utilizado aspas e justifica seu uso pelo fato de ter copiado da 
instrução para a realização da prova. O ponto deverá ser revertido;

1.2.2  na  linha  18  foi  lhe  retirado  um  ponto  no  quesito 
morfosintaxe,  o  candidato  não  fundamentou  a  sua  assertiva.  Apenas  referiu-se  ao 
emprego de artigos definidos e indefinidos, constante na Gramática,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 65 (sessenta e cinco)  para 66 (sessenta e seis) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 849/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010 -  SD PM GERMANO 
PEREIRA FILHO  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, o candidato solicita reversão do 
ponto que lhe foi retirado por ter utilizado aspas e justifica seu uso pelo fato de 
ter copiado da instrução para a realização da prova. O ponto será revertido;

1.2.2 na linha do título foi assinalado erro ortográfico 
pela colocação do ponto final. Não se encontra na gramática referenciada para 
este concurso nenhum título, de qualquer um dos textos, que possua ponto final; 

1.2.3  nas  linhas  5,  20  e  22,  o  candidato  deve  ser 
penalizado  apenas  com  a  retirada  de  um  ponto,  uma  vez  que  os  erros 
assinalados são idênticos. Serão revertidos três pontos;

1.2.4 na linha 17, o candidato intercalou uma oração 
entre “programas educacionais” e “que, além de afastarem os jovens”.  Assim 
sendo, a presença da vírgula se justifica;

1.2.5 na linha 23, o candidato foi penalizado por não 
colocar  uma  vírgula  entre  as  palavras  “sociedade”  e  “para”.  A  vírgula  é 
necessária antes da Locução conjuntiva de subordinação final: para que,

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 62 (sessenta e dois)  para 66 (sessenta e seis) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 850   /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM GILBERTO AMORIM 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  6  foi  lhe  retirado  um  ponto  no  quesito 
ortografia, pela rasura apresentada, antes da palavra “pessoas”. Segundo as técnicas de 
redação, fere-se a estilística, no que diz respeito à estética do texto.  Para tais situações, 
sugere-se, entre outros, que o candidato coloque uma vírgula após a palavra grafada de 
forma errônea e na seqüencia a palavra “digo” precedida do termo correto;

1.2.2  na  linha  9,  após  análise  da  oração,  decidiu-se  por 
reverter o ponto retirado,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 71 (setenta e um)  para 72 (setenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 851  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM GABRIEL AUGUSTO 
SOARES DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  6  foi  assinalado  um  erro  de  pontuação, 
analisando a oração, o ponto deverá ser revertido;

1.2.2  na  linha  8  foi  lhe  retirado  um  ponto  no  quesito 
ortografia, pela rasura apresentada. Segundo as técnicas de redação, fere-se a estilística, 
no que diz respeito à estética do texto.  Para tais situações, sugere-se, entre outros, que 
o candidato coloque uma vírgula após a palavra grafada de forma errônea e na seqüencia 
a palavra “digo” precedida do termo correto;

1.2.3  na  linha  26  o  candidato  colocou  uma  vírgula, 
erroneamente, antes de uma oração subordinada adjetiva restritiva;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 77 (setenta e sete)  para 78 (setenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 852   /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  GLEIDSON 
LINHARES DE SOUSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  6,  discordamos  do  candidato  quanto  a 
colocação do ponto final na oração, ao invés da vírgula. O candidato justifica sua postura 
por ter fechado o período, porém tal fato não ocorreu, uma vez que utilizou uma das 
locuções conjuntivas de subordinação temporal “desde que”;

1.2.2 na linha 15, de acordo com o contexto analisado, não 
cabe ponto final antes da oração iniciada pela conjunção consecutiva “De forma que”; 

1.2.3 na linha 19, as alegações do candidato procedem, o 
ponto deverá ser revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 81 (oitenta e um)  para 82 (oitenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 853 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM HENRIQUE MILLER 
BRASIL GONÇALVES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na  linha  do  tema,  o  candidato  solicita  reversão  do 
ponto que lhe foi retirado por ter utilizado aspas e justifica  seu uso pelo fato de ter 
copiado da instrução para a realização da prova. O ponto deverá ser revertido;

1.2.2 na linha 10, o candidato foi penalizado por não espaçar 
as palavras “espaço” e “e”, grafando “espaçoe”,

1.2.3 nas linhas 02 e 14, o fato do candidato ter errado a 
concordância  dos  verbos  nas  linhas  citadas,  não  pode  ser  interpretado  como  erros 
idênticos,  conforme  propõe  em  sua  justificativa.  Tratam-se  de  verbos  diferentes  e 
empregados em períodos distintos. O pontos não serão revertidos,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 51 (cinquenta e um)  para 52 (cinquenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 854  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM HANSELMO LOPES 
FIAIS  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua nota da  prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 6, o candidato solicitou reversão do ponto que 
lhe foi retirado por ter utilizado vírgulas para isolar as palavras “muitas vezes”. Verificou-
se que a vírgula é optativa, no período construído pelo candidato. O ponto deverá ser 
revertido;

1.2.2 na linha 9, o erro assinalado foi pela falta da partícula 
reflexiva “se” após a palavra “expressar”, na oração: “ ...ficando a população a mercê da 
vontade de se expressar.”;

1.2.3 na linha 10, o candidato solicitou reversão do ponto que 
lhe foi retirado por ter utilizado a vírgula após a palavra ainda: “Além disso, existe ainda, 
o fator em que....”  Verificamos que a vírgula não é optativa, no período construído pelo 
candidato,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 67 (sessenta e sete)  para 68 (sessenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.
          

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  855 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  JEFFERSON 
VASCONCELOS DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 4 e 19 foram retirados dois pontos no quesito 
ortografia,  sendo  sublinhadas  as  palavras  “traś”  e  “devemos”.  Não  foi  encontrado 
nenhum erro  na linha  4.  Já  na  linha  19,  o  candidato  gravou a  letra  “v”  da  palavra 
“devemos”, incorretamente. Assim sendo, deverá ser revertido um ponto,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 72 (setenta e dois)  para 73 (setenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 856  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD PM JOÃO BATISTA 
DOS SANTOS FLÁVIO  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na  linha  3,  as  alegações  do  candidato  procedem, 
devendo o ponto ser revertido;

1.2.2 na linha 7, há a necessidade da vírgula antes da oração 
adjetiva explicativa “ ...ter acesso e contradizer ideias e informações, as quais a pessoa 
bem entender, independentemente de raça.”;

1.2.3 na linha 11, deve-se colocar vírgula após a  frase “a 
exemplo disso”, na construção feita pelo candidato,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 84 (oitenta e quatro)  para 85 (oitenta e cinco) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   857   /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD PM JOÃO BATISTA 
DOS SANTOS PIRES  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, o candidato solicita reversão do ponto 
que lhe foi retirado por ter utilizado aspas e justifica seu uso pelo fato de ter copiado da 
instrução para a realização da prova. O ponto deverá ser revertido;

1.2.2  na linha  11,  foi  assinalado  erro  ortográfico  pela  não 
colocação do acento  grave na palavra  “órgão”  e por  não ter  sido escrito  com inicial 
maiúscula  as  palavras  “defesa”  e  “social”.  Os  pontos  serão  revertidos  pois  não  há 
obrigatoriedade de escrever no plural as citadas palavras;

1.2.3 na linha 14, o candidato não fundamentou seu pedido 
de acordo com a sua redação,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 59 (cinquenta e nove)  para 62 (sessenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG, 28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  858  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  JONATHAN 
GONÇALVES ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que na linha 08, o erro assinalado foi pela colocação acertada da vírgula. O 
ponto deverá ser revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 74 (setenta e quatro)  para 75 (setenta e cinco) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  859  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM JOSÉ  JACINTO 
ROCHA JÚNIOR  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

 1.2.1 na linha do tema, o candidato solicitou reversão do 
ponto que lhe foi retirado por ter utilizado aspas e justificou seu uso pelo fato de ter 
copiado da instrução para a realização da prova. O ponto deverá ser revertido; 

1.2.2 na linha 08, o erro assinalado foi pela falta da partícula 
reflexiva “se” após a palavra “expressar”, na oração: “ ...séculos de opressão, expressar 
e ser livre são, hoje, palavras sinônimas...”,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 70 (setenta) para 71 (setenta e um) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   860/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 - SD PM LEONARDO 
DE SOUZA PINTO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 na linha 16, a comissão decidiu por não reverter o 
ponto, já que o termo separado por vírgula é explicativo e não adjunto adverbial, 
como pleiteia o candidato,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

                                      
                        (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 861/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2010 -  SD PM LÍLIA ARAÚJO 
MIRANDA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 13 e 16, os pontos não serão revertidos pois 
a recorrente rasurou o texto e não o corrigiu, já que não escreveu o verbo ‘digo’ entre 
vírgulas;

1.2.2 na linha 20, os pontos não serão revertidos,  pois a 
candidata deixou de grafar a vírgula depois de uma expressão adverbial,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28  de maio de  2010.

                                    
             (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 862/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 - SD PM MARCELO ROSSI 
MACHADO DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 na linha 3 no quesito pontuação, a comissão decidiu por 
não reverter o ponto por entender que a vírgula deveria ser colocada antes da palavra 
‘que’, que inicia a oração restritiva,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 863/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 -  SD PM MARCELO 
SANTOS DE CARVALHO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 12, no quesito morfo-sintaxe, o ponto 
não será revertido pois há redundância na frase escrita pelo candidato, o que 
compromete o entendimento por parte do leitor;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  –  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

 
IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS – há 

níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 



excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  O  texto  apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples 
ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 864/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 - SD PM MARCIANO 
MATIAS interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que que quanto ao conteúdo: 

 
I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  o 

desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;

III  –  ADEQUAÇÃO DO USO DE  ARTICULADORES -  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR - o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 



demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada, 

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 865/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM  RAFAEL 
SILVA BARROS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto  ao quesito  pontuação,  o candidato não 
anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES -  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 



excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR - o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1  indeferir  o  pedido  quanto  ao  conteúdo  e  não 
conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por falta de amparo legal, 
mantendo a nota do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

                                    
                       (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 866/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM  MARCOS 
ANDRADE DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que na linha 25  foi retirado o ponto pelo fato de que a expressão “por sua vez” 
não é explicativa e sim, adverbial. Além disso, está diretamente ligada ao conectivo “que” 
que a antecede. O ponto não será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 867/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM  NILSON 
VIANA GOMES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo: 

I–  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES -  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;



V– PROPRIEDADE VOCABULAR - o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 868/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM MARCOS AUGUSTO 
PASCHOAL interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou  que  quanto  ao  conteúdo:  I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema. Por esse motivo, a nota atribuída ao 
item I  da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 869/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM MARCO ANTÔNIO 
ALVES DE AGUILAR JÚNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que na linha 7, o candidato cometeu erro de pontuação ao separar o sujeito da 
oração de seu predicativo, quando usou vírgula, 

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

                                    
            (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 870/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM RINALDO MACEDO 
SARAIVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que na linha 3, o ponto retirado foi devido ao uso da crase na expressão “...à 
época da escravatura...” e está incorreto, portanto, o ponto não será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

                                    
              (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 871/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 -  SD PM ROBERTO 
GALDINO DE SOUZA JESUS interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 5,  o candidato cometeu rasura e,  não 
correção, ferindo a estilística e comprometendo a estética da redação. Por este 
motivo, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 7, o pronome relativo ‘que’ na oração 
tem a função de unir e, não de explicar o termo anterior.  Por este motivo, o 
ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 15,  a  falta  da letra  ‘S’  no prefixo da 
palavra ‘descendentes’ caracteriza erro de ortografia, o ponto não será revertido,

1.2.4 quanto ao conteúdo, deixou de ser analisado, por 
inobservância ao contido no item 3.1 do edital, no tocante ao preenchimento do 
quadro demonstrativo das justificativas do candidato,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.



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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010. 
  

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 872/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM RENAN DE JESUS 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 1, o  candidato solicita reversão do ponto que 
lhe foi retirado por ter utilizado vírgulas para isolar a frase “seguida do Direito à vida e da 
integridade”. Verificamos que a vírgula está correta no período construído pelo candidato. 
O ponto deverá ser revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  87 
(oitenta e sete)  para 88 (oitenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 873/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 – SD PM JULIANO COTA 
AVELAR,  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que o candidato deixou de observar  o previsto  nas orientações contidas no 
anexo “D” do edital que regula o certame:

“Para os recursos contra a prova de redação, os itens 1,  
2 e 3 e mais a assinatura do candidato deverão estar 
contidos  em  folha  de  rosto  do  recurso,  devendo  o 
subitem 3.1 e o item 4, que dizem respeito à revisão 
desejada  e  à  justificativa  do  candidato,  estar 
grampeados  em  folha  avulsa,  não  devendo 
apresentar o nome, assinatura ou qualquer escrita, sinal, 
marca  ou  símbolo  que  possibilite  a  identificação  do 
candidato, sob pena de não ser conhecido o recurso, nos 
termos do item 9.5.2 c/c 9.10 deste edital.”,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 874/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 os candidatos ao  CFS/2010 – SD PM JOSIEL ALVES 
BARCELLOS, SD PM JOVIANO EDUARDO PITT, SD PM MARCOS MARCELINO DA 
SILVA,  SD  PM  MARIANA  CRISTINA  CAMPOS,  SD  PM  MARLON  MARTINS  DA 
SILVEIRA,  SD  PM  RODRIGO  RENZEL  CHAVES  E  SD  PM  RICARDO  WOLFF 
GUIMARÃES interpuseram  recursos  administrativos  por  não  concordarem  com suas 
notas da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que os candidatos deixaram de observar o previsto nas orientações contidas no 
anexo “D” do edital que regula o certame:

“Para os recursos contra a prova de redação, os itens 1,  
2 e 3 e mais a assinatura do candidato deverão estar 
contidos  em  folha  de  rosto  do  recurso,  devendo  o 
subitem 3.1 e o item 4, que dizem respeito à revisão 
desejada  e  à  justificativa  do  candidato,  estar 
grampeados  em  folha  avulsa,  não  devendo 
apresentar o nome, assinatura ou qualquer escrita, sinal, 
marca  ou  símbolo  que  possibilite  a  identificação  do 
candidato, sob pena de não ser conhecido o recurso, nos 
termos do item 9.5.2 c/c 9.10 deste edital.”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.
 

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 875 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  REINALDO 
CAMPOS DO NASCIMENTO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  do  Título,  o  ponto  será  revertido,  pois  o 
candidato fez cópia fiel da proposta de redação, não cometendo erro de pontuação;

1.2.2  na linha  do Tema, não há,  na bibliografia  referente, 
orientação quanto ao uso de ponto final em títulos de redações, pois o título não constitui 
uma oração dentro de um período. O ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 08, o ponto retirado foi revertido em favor do 
candidato, pois não foi encontrado nenhum erro ortográfico nesta linha,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 89 (oitenta e nove)  para 91 (noventa e um) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 876/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM RAFAEL SOARES 
MACEDO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na linha do título,  o  recorrente solicitou  reversão do 
ponto que lhe foi retirado por ter utilizado letras maiúsculas em palavras no meio do 
título. O que não está correto, pois não se trata de nomes próprios. O ponto não será 
revertido;

1.2.2 na linha 1, o candidato grafou a palavra “expressão” 
com ‘s’  no lugar  do ‘x’.  Incorreu em erro  de ortografia,  portanto.  O ponto não será 
revertido;

1.2.3 na linha 5, o ponto não será revertido, uma vez que o 
candidato colocou uma vírgula após a palavra “porém”, não tendo na sequência nenhuma 
das situações que justificassem a sua utilização;

1.2.4 na linha 11, o ponto será revertido, pois não há erro de 
ortografia na palavra assinalada,

1.2.5  quanto  ao  item  II  do  conteúdo,  não  foi  encontrada 
nenhuma discrepância entre a nota atribuída e a leitura da redação do recorrente, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  72 
(setenta e dois)  para 73 (setenta e três) pontos;

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

 



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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 877/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM PETER KENNEDY 
CARDOSO SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, revisão do somatório do total 1 e do 
total 2 de sua prova;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou  que  assiste  razão  ao  recorrente,  pois  houve  erro  no  somatório  de 
pontos,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  70 
(setenta)  para 80 (oitenta) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 878/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM PAULO RICARDO 
DRUMMOND FERREIRA CALDEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do Tema o ponto será revertido, pois se trata 
de cópia fiel, conforme consta no Edital;

1.2.2 quanto aos pedidos referentes às linhas 4, 8 e 21, o 
candidato não anexou bibliografia de referência, ferindo assim, o item 9.2 do Edital,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  56 
(cinquenta e seis)  para 57 (cinquenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 879/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao CFS/2010 -  SD PM MELCHIOR 
GERSON  DE  PAULA  PEREIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, revisão do 
somatório do total 1 e do total 2 de sua prova;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou  que  assiste  razão  ao  recorrente,  pois  houve  erro  no  somatório  de 
pontos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 85 
(oitenta e cinco)  para 87 (oitenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 880/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  MÁRCIO 
RODRIGO DINIZ  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, o ponto será revertido, pois não 
foi encontrado erro de ortografia;

1.2.2 quanto aos pedidos referentes às linhas 10, 12 e 
13, o candidato não anexou bibliografia referente, ferindo assim, o item 9.2 do 
Edital;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

III  –  ADEQUAÇÃO DO USO DE  ARTICULADORES -  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

V – PROPRIEDADE VOCABULAR - o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens III e V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 71 
(setenta e um)  para 72 (setenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 881/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  CB  PM  NILTON 
CÉSAR DE SOUSA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 10, o ponto será revertido, pois o uso da 
crase está correto;

1.2.2 nas linhas 12 e 18, os pontos serão revertidos 
pois o uso da vírgula  está correto;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - Há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.



Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II e IV 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 76 
(setenta e seis)  para 79 (setenta e nove) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 882/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM MÁRCIO AUGUSTO 
BARBOSA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do Tema, o ponto será revertido pois se trata 
de cópia fiel, conforme consta no Edital;

1.2.2 na linha do título, o ponto não será revertido, pois não 
há  nada  na  bibliografia  referenciada  que indique  o  uso  de  ponto  final  em títulos  de 
redações;

1.2.3 na linha 17, o ponto será revertido, pois o candidato 
quis dar ênfase à palavra ‘mãe’,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  96 
(noventa e seis)  para 98 (noventa e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 883 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD QPE LEONARDO DA 
SILVA GUERRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, no quesito ‘uso de aspas’,  o ponto 
será revertido, já que se trata de cópia fiel, o que está previsto no Edital; 

1.2.2 quanto ao uso de ponto final no tema, o ponto não será 
revertido, pois não há orientação neste sentido na bibliografia referencial; 

1.2.3  quanto  a  ortografia,  foi  verificado  que  o  candidato 
procurou diferenciar as letras maiúsculas e minúsculas, no caso do tema, a letra “E”. 
Será revertido 1 ponto,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  65 
(sessenta e cinco)  para 67 (sessenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 884/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2010 - SD PM JULIANA MARIA 
COURA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  quanto  ao  item  V  do  conteúdo  –  PROPRIEDADE 
VOCABULAR – o texto apresenta uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta  pouca 
precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e 
originalidade.  Por esse motivo, a nota atribuída ao item V da Avaliação de Conteúdo 
permanece inalterada;

1.2.2 quanto à linha do tema, o ponto será revertido  pois 
houve cópia fiel do tema proposto, o que não pode ser considerado erro, conforme o 
Edital;

1.2.3 na linha 25, a vírgula antes do termo ‘e’ colocada pelo 
candidato foi considerada incorreta pela comissão, pois a oração que segue não é oração 
coordenada final e sim, aditiva. O ponto não será revertido, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  81 
(oitenta e um)  para 82 (oitenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.
          

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 885/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  MACMILLER 
WENDEL CIRILO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  2,  o  ponto  será  revertido,  pois  há  a 
possibilidade do uso do plural na palavra ‘direitos’;

1.2.2 na linha 9, o ponto não será revertido, pois o correto 
seria ‘a fim’, escrito separado, que significa ‘com a finalidade de’, e não ‘afim’, como 
escreveu o candidato, que significa ‘semelhante a’;

1.2.3  na  linha  11,  a  comissão  comparou  na  redação  do 
candidato  as  diferenças  de  grafia  feitas  por  este  para  os ‘pingos’  nas  letras  ‘i’  e  os 
acentos agudos, e chegou à conclusão que o candidato acentuou o segundo ‘i’ da palavra 
‘intuito’. O ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 3, o ponto não será revertido, pois a oração é 
adverbial e exige uma vírgula no início e outra no final,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  78 
(setenta e oito)  para 79 (setenta e nove) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.
          

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  886/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM LUIZ CARLOS 
DA CRUZ SOUZA FILHO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 8, o ponto será revertido, pois o uso da 
vírgula está correto;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades, pois as idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 
4 – O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 
2  –  Há  uma  boa  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio 
entre concisão e complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;



V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR:  Nota  4  –  O  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 73 
(setenta e três)  para 74 (setenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

                                    
  

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 887/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM DIEGO CRISPIM 
BARRETO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que na linha 2 foi assinalado um erro de ortografia, após análise das razões do 
recorrente, o ponto será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  83 
(oitenta e três) para 84 (oitenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

          
            (a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  888/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM JARBAS CORREIA 
SARDANHA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 12 foi assinalado um erro de ortografia, após 
análise das razões do recorrente, o ponto será revertido;

1.2.2  na linha  21 foi  assinalado  um erro  de  pontuação.  A 
marcação  do  erro  está  correta,  pois  o  candidato  utilizou  a  vírgula  antes  da  palavra 
“opinativa”, gerando uma frase intercalada na construção do período: “... a população se 
tornou presente, opinativa e visível ___ mostrando que o poder...”,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 76 (setenta e seis) para 77 (setenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 889/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM AFONSO CELSO 
FERREIRA ALVES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 1, o erro não é considerado idêntico, pois foi 
cometido em palavras diferentes. O ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 1 foi considerado erro de morfo-sintaxe a falta 
da crase no ‘A’ que antecede a palavra ‘expressão’. Portanto, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 11, o ponto não será revertido ao candidato, 
pois não houve diferenciação de letra maiúscula no início da oração;

1.2.4  na  linha  13,  no  quesito  pontuação  e  ortografia,  não 
houve erro por parte de candidato. Sendo assim, os pontos retirados foram revertidos,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 72 (setenta e dois) para 74 (setenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

          
            (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 890 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – CB PM ADÃO FRANCISCO 
SENA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, o ponto retirado será revertido, pois o 
candidato fez cópia fiel da proposta de redação;

1.2.2  na  linha  13,  o  candidato  cometeu  erro  no  uso  do 
advérbio ‘onde’, pois este serve apenas para se referir a lugar. O candidato deveria usar 
um pronome relativo. Por esse motivo o ponto retirado não será revertido;

1.2.3 na linha 21, não foi encontrado nenhum erro de morfo-
sintaxe, por isso o ponto será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 65 (sessenta e cinco) para 67 (sessenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 891/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM DEORIM DE 
CARVALHO  REIS  DOS  SANTOS  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que na linha 1 foi retirado um ponto no quesito pontuação, por não ter 
utilizado uma vírgula após um adjunto adverbial. O candidato fundamentou seu 
recurso com um exemplo existente na gramática. Analisando a questão verificou-
se que o ponto requerido pelo candidato deve ser revertido, 

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 69 
(sessenta nove) para 70 (setenta) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,    28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  892 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM WANDERSON DE 
SOUZA MENDES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 o candidato solicitou revisão da linha do tema pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por ter transcrito o tema para a folha de 
redação, com aspas. Após análise realizada pela comissão, constatou-se, que o candidato 
transcreveu corretamente o tema para a sua folha de redação. O ponto será revertido, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  82 
(oitenta e dois) para 83 (oitenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 893/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2010  –  SD  PM  ARIANE 
APARECIDA CHAGAS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que na linha 21, o erro assinalado deverá ser desconsiderado, pois está 
correto o uso do acento grave na construção de “gera à sociedade”, devendo o 
ponto descontado ser revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 71 
(setenta e um) para 72 (setenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

          
            (a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 894/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  CHARLES 
HENRIQUE DE AMORIM interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  02,  o  erro  assinalado foi  pelo  uso  de 
vírgulas utilizadas pelo candidato com o intuito de separar a expressão “além do 
mais”, contudo, o candidato está correto em solicitar reversão de sua pontuação 
neste  quesito,  pois,  trata-se  de  uma  expressão  explicativa.   O  ponto  será 
revertido;

1.2.2 na linha 06, o erro assinalado foi pela grafia da 
palavra “insubstituível”, contudo, observando a maneira que o candidato utilizou-
se  para  escrever  tal  palavra,  verifica-se,  que  consta  “insulestituível”,  logo, 
incorreta. O ponto não será revertido.

1.2.3 quanto ao conteúdo:

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - nota 
2 – o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos,

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 67 (sessenta e sete) para 68 (sessenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 895/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  CARLITO 
OLIVEIRA SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 03, um dos erros assinalados foi pelo candidato 
ter utilizado aspas na expressão referente ao tema. O outro erro diz respeito à colocação 
da vírgula após o pronome “estes”.  O  ponto relativo à colocação das aspas será 
revertido e mantida a correção feita pela colocação errada da vírgula;

1.2.2 na linha 08, o erro assinalado foi  pelo candidato  ter 
utilizado  aspas  na  expressão  “  Estado  de  Direito  Democrático”,  conforme  consta  na 
página 434, da obra indicada, deve-se usar aspas para por em evidência expressões ou 
conceitos que se deseja por em evidência. 
O ponto será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 67 (sessenta e sete) para 69 (sessenta e nove) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 896/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  DIEGO 
ÂNGELO MAGGI  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 12, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por grafar a palavra “apóiam”. O 
ponto será revertido, pois o candidato sustentou com exatidão sua revisão, o que 
também consta no Decreto nº 6583, de 29set08, referente ao Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa;

1.2.2 nas linhas 09 e 11, o candidato solicitou revisão 
pelo fato de ter sido penalizado com a perda de 02 pontos em razão de um erro 
ortográfico idêntico. Os pontos não serão revertidos, pois o candidato não foi 
penalizado por ter cometido erro ortográfico;

1.2.3 quanto ao conteúdo, 

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - nota 2 – o ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - nota 
2 – o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos,



2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 70 (setenta) para 71 (setenta e um) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 897 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  FERNANDO 
EDUARDO DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 01, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se do pronome “onde”, com 
equivalência  à  “em  que”.  O  ponto  deverá  ser  revertido,  uma  vez  que  o  candidato 
sustentou com exatidão sua revisão, o que também consta no Cegalla;

1.2.2 na linha 08, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto em razão de uma marcação feita antes da 
palavra “prestados”. O ponto não será revertido, pois o candidato rasurou uma palavra 
antes de “prestados”, o que procede tal perda de ponto;

1.2.3 na linha 05, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se da vírgula após “pois”. O 
ponto será revertido, pois há coerência na solicitação do candidato, conforme consta em 
Cegalla, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 70 (setenta) para 72 (setenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.
          

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 898 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  FÁBIO  ALVES 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 16, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se do ponto de interrogação ao 
término de uma frase. O ponto deverá ser revertido, pois o candidato sustentou com 
exatidão sua revisão, o que também consta em Cegalla;

1.2.2 na linha 18, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter  sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se do ponto e vírgula para 
expressar uma pausa mais sensível que a vírgula. O ponto deverá ser revertido, pois o 
candidato sustentou com exatidão sua revisão, o que também consta em Cegalla;

1.2.3 na linha 19, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por deixar de utilizar-se da vírgula depois da 
conjunção “portanto”. O ponto não será revertido, pois há justiça com a perda do ponto 
na linha em lide, pois,  conforme consta em Cegalla,  deverá ser empregada a vírgula 
quando ocorrer a conjunção pospositiva portanto,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 93 (noventa e três) para 95 (noventa e cinco) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.
          

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 899/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010 –  SD PM FERNANDO DE 
SOUZA PINHO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 24, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se de “onde”, uma vez que, 
trata-se de pronome relativo. O ponto será revertido, pois o candidato sustentou com 
exatidão sua revisão;

1.2.2 na linha 25, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por ter rasurado a palavra “armonia”. O 
ponto não será revertido, pois ocorreu a grafia incorreta da palavra “harmonia”;

1.2.3 quanto à somatória das notas 1 e 2, o candidato faz jus 
ao que pleiteia já que a nota foi somada de forma equivocada;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 76 (setenta e seis) para 78 (setenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 900/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  ALEXANDRE 
MAGNO SILVA DIAS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que na linha 12, o ponto deve ser revertido, pois o candidato foi penalizado com 
dois erros, quando na verdade, cometeu apenas um,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  58 
(cinquenta e oito)  para 59 (cinquenta e nove) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 901/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  WILLIAN 
FERREIRA DE CARVALHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que o ponto retirado na linha do tema, deve ser revertido, pois o candidato foi 
fez cópia fiel da proposta de redação, o que não implica em erro de pontuação,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  63 
(sessenta e três) para 64 (sessenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 902 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM WILLIAN MARCOS 
CABRAL DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  24,  o  ponto  não  será  revertido,  pois  este 
grafou a vírgula no lugar errado, já que esta deveria estar após o vocábulo ‘E’ e não 
antes dele, para assim formar uma oração coordenada final;

1.2.2 na linha 25, o ponto retirado será revertido, já que não 
foi encontrado nenhum erro de pontuação,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 82 (oitenta e dois) para 83 (oitenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 903 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM WELBERT  DOS 
SANTOS MALAQUIAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 9, o ponto retirado será revertido, pois não foi 
encontrado nenhum problema relacionado ao uso da vírgula;

1.2.2 na linha 12, o ponto retirado não será revertido, pois 
houve rasura e não correção, o que compromete a estética do texto,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 82 (oitenta e dois) para 83 (oitenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 904 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  WANDERSON 
RAFAEL DE  FIGUEIREDO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 8 e 27, os pontos retirados serão revertidos, 
pois não foi encontrado nenhum problema no quesito ortografia;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  81 
(oitenta e um) para 83 (oitenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 905/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  VITOR  CEZAR 
MACHADO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  14,  o  ponto  não  será  revertido,  pois  o 
candidato separou o sujeito do verbo da oração, ferindo assim a norma gramatical;

1.2.2 na linha 11, o ponto retirado será revertido, pois não foi 
encontrado nenhum problema ortografia ou rasura na palavra indicada,  

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  83 
(oitenta e três) para 84 (oitenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 906/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos  incisos  I,  II,  número  34,  e  inciso  III  do  art.  10  do  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM TIAGO AGUIAR 
RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, revisão do somatório do total 1 e do total 2 de sua 
prova;

 1.2  a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que assiste razão ao recorrente;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 64 
(sessenta e quatro) para 74 (setenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 907/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM RODRIGO ALVES 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  do  tema,  o  ponto  será  revertido,  por  não 
entender como erro a cópia fiel do tema da redação, como prevê o Edital;

1.2.2 na linha 10, o candidato não cometeu erro quanto ao 
uso da vírgula, o ponto será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  60 
(sessenta) para 62 (sessenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 908 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2010 – SD PM ROSIENE BATISTA 
DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, os pontos retirados serão revertidos, 
pois não há problema quando é realizada a cópia do tema da redação conforme está na 
proposta;

1.2.2 na linha do título, a candidata usou ponto final no título, 
o ponto não será revertido, pois não há nenhuma orientação na bibliografia referente que 
autorize o seu uso,   

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 68 (sessenta e oito) para 70 (setenta) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 909/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  ROBSON 
SILVA DE CARVALHO interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, o candidato solicitou reversão 
do ponto que lhe foi retirado por ter utilizado aspas e justifica seu uso pelo fato 
de ter copiado da instrução para a realização da prova. O ponto será revertido;

1.2.2  nas  linhas  6  e  14  foram assinalados  erros  de 
ortografia. Após análise da redação e das razões apresentadas pelo candidato, os 
pontos  não  serão  revertidos  pelo  fato  do  candidato  ter  escrito  as  palavras 
grafando o “til” sobre as letras “ao”. Não se tratando de erros idênticos, devido 
ao fato de serem palavras diferentes. As subtrações dos pontos são justificadas 
pelo fato do “til” não ter sido empregado corretamente;

1.2.3 na linha 8, o ponto será revertido por se tratar da 
mesma palavra citada na linha 6 e que o candidato foi penalizado;

1.2.4 na linha 16, os pontos não serão revertidos pelo 
fato do candidato ter escrito as palavras grafando o “til” sobre as letras “oe”. A 
subtração  do  ponto  se  justifica  pelo  fato  do  “til”  não  ter  sido  empregado 
corretamente,

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 69 (sessenta e nove) para 71 (setenta e um) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 910  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM ROBSON LUIZ DAS 
CHAGAS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 2, não foi  encontrado nenhum problema no 
quesito ortografia, por isso, o ponto será revertido;

1.2.2 na linha 24, o uso da vírgula está correto e, por este 
motivo, o ponto será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  76 
(setenta e seis) para 78 (setenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 911/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010 –  SD PM ROBERTO 
HÉLIO RIBEIRO  interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 1, no quesito pontuação, o ponto retirado 
será revertido, pois não há problema quanto ao uso da vírgula após a palavra 
‘Brasil’;

1.2.2  na  linha  1,  o  candidato  fez  a  concordância  do 
verbo ‘ter’ no plural numa oração em que o sujeito é indeterminado. Isto é erro 
de morfo-sintaxe, o ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 3, o candidato não corrigiu, mas cometeu 
rasura. Isto fere a estilística e compromete a estética da redação conforme o 
Edital, por isso, o ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 3, o período pede o ‘SE’ que é índice de 
indeterminação do sujeito. O ponto não será revertido;

1.2.5 na linha 14, o ponto não será revertido, pois o 
erro não é igual. A palavra que o candidato errou no título está plural e, na linha 
14 está no singular,

2 RESOLVE:

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



2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 65 (sessenta e cinco) para 66 (sessenta e seis) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 912/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  GABRIEL 
ANDRÉ DA SILVA PENA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 na linha 04, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por  utilizar-se da expressão 
“considerada por muitos juristas e doutrinadores do direito” entre vírgulas por se 
tratar de uma oração adjetiva explicativa reduzida. Após análise realizada pela 
comissão, constatou-se, que o candidato deverá ter acrescido 01 (um) ponto, por 
ter sustentado com exatidão sua revisão, o que também consta no Cegalla,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 56 
(cinquenta e seis) para 57 (cinquenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 913/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 os candidatos ao  CFS/2010 – SD PM ANDERSON 
DE SOUZA DAMIANI, SD PM ANTÔNIO MARCOS ALVES PEREIRA, SD PM ÉRIKA 
DESIREÉ OLIVEIRA SIMEÃO, SD PM FABRÍCIO GONZAGA RIBEIRO SOARES, SD 
PM FARLEY RODRIGUES AZEVEDO E SD PM WASHINGTON DOS REIS ALVARENGA 
interpuseram recursos administrativos por não concordarem com suas notas da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que os candidatos deixaram de observar o previsto no subitem 9.2 do edital que 
regula o certame,  in verbis: “9.2 O recurso deverá ser digitado, conter fundamentação 
com  argumentação  lógica  e  consistente,  anexando  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo e orientações constantes no anexo "D".”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.
 

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 914 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM RICARDO 
RODRIGUES FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou, quanto ao conteúdo que:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES -  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  –  o  texto  apresenta 
uma razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples 



ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  915 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2010  –  CB  PM CLODOALDO 
JOSÉ RODRIGUES,  SD PM CARLOS WANDERSON FURTADO, SD PM CELSO DA 
CONCEIÇÃO SILVA JÚNIOR, SD PM CLEBERSON RENATO AP. DA SILVA, SD PM 
EDILSON PIRES DOS SANTOS, SD PM EDNA MÁRCIA COSTA MENDONÇA, SD PM 
EMÍDIO MOREIRA  NEVES,  SD  PM FERNANDO AUGUSTO  QUATROQUE,  SD  PM 
FERNANDO FERREIRA DA SILVA, SD  PM GLAUCO GONÇALVES, SD PM KLÉBER 
ANDRADE  SILVEIRA,  SD  PM  PAULO  MIRANDA  DA  SILVA,  SD  PM  RAFAEL 
AUGUSTO  REIS  DE  RESENDE,  SD  PM  RAFAEL  CARDOSO  DORNELA,  SD  PM 
RONALD  JEAN  DE  OLIVEIRA  HENRIQUES,  SD  PM  RONILTON  MARQUES  DA 
SILVA,  SD SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA,  SD PM VENDERLI  PERES 
FILHO, SD PM VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, SD PM VÍTOR AUGUSTO DA 
SILVA, SD PM THIAGO MARTINS DE FREITAS E SD PM WELISON TEIXEIRA DE 
SOUSA  interpuseram recursos administrativos por não concordarem com suas notas da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que os candidatos deixaram de observar o previsto nas orientações contidas no 
anexo “D” do edital que regula o certame:

“Para os recursos contra a prova de redação, os itens 1,  
2 e 3 e mais a assinatura do candidato deverão estar 
contidos  em  folha  de  rosto  do  recurso,  devendo  o 
subitem 3.1 e o item 4, que dizem respeito à revisão 
desejada  e  à  justificativa  do  candidato,  estar 
grampeados  em  folha  avulsa,  não  devendo 
apresentar o nome, assinatura ou qualquer escrita, sinal, 
marca  ou  símbolo  que  possibilite  a  identificação  do 
candidato, sob pena de não ser conhecido o recurso, nos 
termos do item 9.5.2 c/c 9.10 deste edital.”,

2 RESOLVE:
2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.
      (a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    916/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2010 – SD PM ROBERTA CIRIACO 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, a candidata solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizada com a perda de 01 ponto por ser utilizado aspas ao transcrever o 
tema  para  a  folha  de  redação.  O  ponto  será  revertido,  pois  a  candidata  sustentou 
corretamente sua solicitação;

1.2.2 na linha 14, a candidata solicitou revisão pelo fato de 
ter  sido penalizada com a perda  de 01 ponto pelo  fato  do uso da expressão “entre 
outras”  entre  vírgulas,  por  se  tratar  de  uma  expressão  explicativa.  O  ponto  será 
revertido, pois a  candidata sustentou corretamente sua solicitação, pois, trata-se de uma 
expressão explicativa, conforme consta em Cegalla,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  69 
(sessenta e nove) para 71 (setenta e um) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    917/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010 –  SD PM RODRIGO 
GIORGINI  GOMES  FERREIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do  tema, o  candidato  solicitou revisão 
pelo fato de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por ser utilizado aspas 
ao transcrever o tema para a folha de redação. O ponto será revertido, pois o 
candidato sustentou corretamente sua solicitação;

1.2.2 na linha 11, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de  ter  sido  penalizado com a  perda  de  01 ponto  pelo  fato  da confecção  da 
expressão  “que  poderão  se  sentir  ofendidas  ou  ameaçadas”  ter  deixado  de 
constar  a  vírgula.  O  ponto  será  revertido,  pois  o  candidato  sustentou 
corretamente  sua  solicitação,  pois,  trata-se  de  uma  oração  subordinada 
restritiva, conforme consta em Cegalla;

1.2.3 na linha 24, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por ter deixado de utilizar a 
vírgula ao iniciar a expressão “para que possamos...”.  O ponto será revertido, 
pois o candidato sustentou corretamente sua solicitação por se tratar de uma 
oração subordinada adverbial final, logo, não se utiliza vírgula, conforme consta 
em Cegalla;

1.2.4 na linha 25, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por ter utilizado a conjunção “e” 
ao invés do verbo “é”.  O ponto não será revertido, pois  constatou-se, que o 
candidato incorreu em erro de grafia,



2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 53 (cinquenta e três) para 56 (cinquenta e seis) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   918/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM ROGÉRIO DE 
SOUSA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 08, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto em razão de um erro de grafia 
da  palavra  “função”.  O  ponto  não  será  revertido,  pois  constatou-se,  que  o 
candidato incorreu em erro ortográfico ao grafar a palavra “função” acentuando-a 
com o acento circunflexo e não com o “TIL”;

1.2.2 na linha 20, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto com relação à ortografia da 
palavra  “caso”.  O  ponto  não  será  revertido,  pois constatou-se,  que  não  há 
pertinência na solicitação formulada pelo candidato, pois, foi verificada a grafia 
incorreta da palavra em questão “ c  aso”;

1.2.3 na linha 09, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto com relação ao emprego de 
vírgula no final de um período relacionado à uma oração subordinada adjetiva 
explicativa. O ponto será revertido pois há pertinência na solicitação apresentada 
pelo candidato, conforme consta nem Cegalla;

1.2.4 na linha 09, o candidato solicita revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto com relação à morfo-sintaxe. O 
ponto  será  revertido,  pois  constatou-se,  que  há  pertinência  na  solicitação 
apresentada pelo  candidato,  pois,  o  emprego temporal  do verbo “viver”  está 
correto;



1.2.5 na linha 20,  o candidato solicitou revisão pelo 
fato de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto com relação ao uso da 
vírgula  ao  iniciar  um  período  composto  por  oração  subordinada  adverbial 
condicional. O ponto será revertido, pois há pertinência na solicitação formulada 
pelo candidato, pois, conforme consta em Cegalla, pode ocorrer o emprego da 
vírgula bem como o uso da ênclise;

1.2.6 quanto ao conteúdo: 

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  nota  4  –  O  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade, por isso os pontos não serão revertidos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 68 (sessenta e oito) para 71 (setenta e um) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

          
            (a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   919/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  RAFAEL 
RODRIGUES DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 08, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto pelo não uso de vírgula após o 
verbo  “quiser”.  O  ponto  será  revertido,  pois  constatou-se  que  o  candidato 
sustentou corretamente sua solicitação, conforme consta em Cegalla;

1.2.2 na linha 22, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de  ter  sido  penalizado  com  a  perda  de  01  ponto  pelo   uso  da  expressão 
“conquistamos  o  direito  de  podermos  nos  expressar...”  O  ponto  não  será 
revertido, pois constatou-se que o candidato não sustentou corretamente sua 
solicitação, conforme consta em Cegalla, pois, construiu uma oração com modos 
verbais e temporais incorretos;

1.2.3 quanto ao conteúdo: 

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;



III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES:  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS:  há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 65 (sessenta e cinco) para 66 (sessenta e seis) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    920/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM LUIZ PAULO 
TEODORO DUARTE interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 02, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se de um pequeno 
espaço  no  final  da  linha.  O  ponto  será  revertido,  pois  não  ocorreu  erro  em 
ortografia na linha em lide;

1.2.2 na linha 06, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de  ter  sido  penalizado com a perda de 01 ponto  por   utilizar-se  da palavra 
“tratado” reforçando-a à tinta, o que não demonstra erro. O ponto será revertido, 
pois não ocorreu erro em ortografia na linha em lide;

1.2.3 na linha 10, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de  ter  sido  penalizado com a perda de 01 ponto  por   utilizar-se  da palavra 
“proíbi”. O ponto não será revertido, pois ocorreu erro em ortografia na palavra 
em lide, de acordo com o Dicionário Aurélio;

1.2.4 na linha 07, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por  utilizar-se da expressão 
“deve se ter em mente”, pois, nas locuções verbais podem os pronomes átonos, 
estar em próclise  ou ênclise.  O ponto será revertido, pois  há consistência na 
argumentação apresentada pelo candidato,

2 RESOLVE:



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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 64 (sessenta e quatro) para 67 (sessenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   921/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM JORGE PAULO 
DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que na linha do tema o candidato solicitou revisão pelo fato de ter sido 
penalizado com a perda de 01 ponto por  haver transcrito o tema para a folha de 
redação, com aspas. O ponto será revertido, pois constatou-se que o candidato 
transcreveu corretamente o tema para a sua folha de redação,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 53 
(cinquenta e três) para 54 (cinquenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  922/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM 
WASHINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por 
não  concordar  com sua  nota  da  prova  de  redação,  solicitando,  ao  final,  sua 
revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 01, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por haver utilizado da vírgula 
antes do adjunto adverbial “com o advento da Constituição Federal...”. O ponto 
será revertido, pois o candidato alicerçou corretamente sua solicitação;

1.2.2 na linha 06, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por haver feito uma marcação 
antes da palavra “identificação”. O ponto não será revertido, pois constatou-se, 
que o candidato grafou algo incompreensível para qualquer leitor;

1.2.3 na linha 16, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por haver feito uso da vírgula 
antes da conjunção coordenativa alternativa “ou”. O ponto não será revertido, 
pois constatou-se, que o candidato incorreu em erro de pontuação, pois, não há 
vírgula antes do “ou”, conforme consta em Cegalla, na página 375,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 70 (setenta) para 71 (setenta e um) pontos;



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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  923/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  MARCO 
ANTÔNIO MOREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 08, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de  ter  sido  penalizado  com  a  perda  de  02  pontos  pelo  uso  do  ponto  de 
interrogação  ao  término  da  construção  de  duas  frases.  Os  pontos  serão 
revertidos, pois o candidato sustentou corretamente sua solicitação, conforme 
consta em Cegalla;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  nota  6  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - nota 4 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - nota 
4 – O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;



V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  nota  4  –  O  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II, III e 
V da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 82 (oitenta e dois) para 84 (oitenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  924/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  JOSÉ 
ALEXANDRE  MORAES  VIANA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 08, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto em razão de um erro ortográfico 
ao utilizar o termo regente “viabilizem”. O ponto será revertido, pois o candidato 
não incorreu em erro ortográfico nesta linha;

1.2.2 na linha 17, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto com relação à ortografia, ao 
utilizar-se de uma crase e após verificar sua incorreção no artigo “a”, finalizou 
rasurando tal acento. O ponto não será revertido, pois não há pertinência na 
solicitação formulada pelo candidato, pois, foi verificada a grafia incorreta para o 
uso do artigo “a”;

1.2.3 na linha 16, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 02 pontos com relação a um erro em 
ortografia e outro em morfo-sintaxe. Os pontos não serão revertidos, pois, foi 
verificado erro de grafia na palavra “pessoas” e erro com relação à morfo-sintaxe 
com relação ao tempo verbal empregado diante do verbo “ver”;

1.2.4 quanto ao conteúdo:

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - nota 4 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 



argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - nota 
4 – O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos. Os pontos não serão revertidos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 77 (setenta e sete) para 78 (setenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   925/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM JEFFERSON BUENO 
MELO SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 04, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se da conjunção aditiva “e” sem 
a presença da vírgula, por se tratar de uma conjunção coordenativa aditiva. O ponto será 
revertido, pois o candidato sustentou com exatidão sua revisão, o que também consta no 
Cegalla;

1.2.2 na linha 18, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter  sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se do verbo “possuem” no 
plural. O ponto não será revertido, pois o candidato utilizou incorretamente o verbo no 
plural, pois, o correto seria “possui” por estar se referindo ao substantivo liberdade,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 69 (sessenta e nove) para 70 (setenta) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  926/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2010  -  SD  PM  LORRANNY 
CHAGAS SABINO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 07 foi assinalado erro de pontuação. O ponto 
será revertido, pois a vírgula foi colocada para isolar o adjunto adverbial “dessa forma”;

1.2.2  na  linha  09,  a  candidata  escreveu  a  palavra 
“conscientização” da seguinte forma: “consciêntização”;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 74 (setenta e quatro)  para 75 (setenta e cinco) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 927/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM FABIANO 
CELESTINO PEREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES:  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS:  há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens III, IV e V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  928/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM WESLEY 
ROGÉRIO DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha  Tema, o candidato solicita revisão pelo 
fato de ter sido penalizado com a perda de 02 pontos em ortografia. Após análise 
realizada pela comissão, constatou-se que o candidato  incorreu em dois erros 
ortográficos,  pois,  grafou  a  palavra  “expressão”,  escrevendo-a  da  seguinte 
maneira “espressão”,  logo,  utilizou-se do “s”  sendo o correto o “x”.  Pode ser 
citada  uma  outra  incorreção  na  construção  da  palavra  “expressão”,  pois,  o 
candidato acentuou-a com o til de maneira errônea, conforme Dicionário Aurélio;

1.2.2 na linha 08, o candidato solicita revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto em ortografia com relação à 
palavra  “não”.  Após  análise  realizada  pela  comissão,  constatou-se  que  o 
candidato grafou a palavra “não” de modo incorreto, pois, a escreveu da seguinte 
maneira “ n ão”, assim, de maneira errônea, conforme Dicionário Aurélio,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.
                                      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   929/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  PAULO 
FERREIRA DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 01, não foi encontrado nenhum erro de 
pontuação;

1.2.2  nas  linhas  9  e  10  foi  assinalado  um  erro  de 
pontuação, será revertido um ponto, pois ocorreram erros idênticos;

1.2.3 quanto ao conteúdo: 

V  –  PROPRIEDADE  VOCABULAR  –  nota  4  –  O  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade.

Por  esse  motivo,  a  nota  atribuída  ao  item  V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 



alterada de 81 (oitenta e um) para 82 (oitenta e dois) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 930/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM WELLINGTON 
DOS SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 12, a comissão decidiu por não reverter 
o  ponto  retirado,  pois  o  candidato  usou  a  palavra  ‘indignidade’  no  lugar  da 
palavra ‘indignação’;

1.2.2 na linha 14,  a  comissão não reverteu o ponto 
retirado do candidato por cometimento de rasura na palavra ‘manifestações’;

1.2.3 quanto ao conteúdo:

III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES: o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS:há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;



Por esses motivos, a nota atribuída aos itens III, IV e V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  931/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM WILLIAN 
FERREIRA RABELO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

 III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, III e IV 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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



2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  932/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 -  SD PM ADRIANO 
JOSÉ SIQUEIRA interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 6, o candidato cometeu rasura, o que 
compromete a estética do texto. Por este motivo, a comissão decidiu por  não 
reverter o ponto retirado;

1.2.2 na linha 21, o candidato não grafou o verbo ‘ter’ 
com acento circunflexo para diferenciar o plural. Desta forma, a comissão  não 
reverteu o ponto retirado, 

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  933/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM WALDERLIN 
SOARES TORRES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  nas  linhas  do  Título  e  do  Tema,  a  comissão 
decidiu  por  não  reverter  os  pontos  retirados,  pois  não  há,  na  bibliografia 
referente orientação que indique o uso de ponto final para temas e títulos de 
redações;

1.2.2 na linha 11, o ponto retirado não foi revertido em 
favor do candidato, pois este cometeu erro de morfo-sintaxe na oração, o que 
comprometeu o entendimento por parte dos leitores,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 934/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM ADRIANO DE 
JESUS RIBEIRO COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;

III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES:  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA DE  PARÁGRAFOS:  há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 



demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 935/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM DANIEL 
CORDEIRO RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  23,  o  candidato  solicita  reversão  do 
ponto que lhe foi  retirado por ter grafado a palavra “urge” de modo correto. 
Verificou-se que a grafia está de difícil  entendimento e de diferente grafia ao 
consultarmos a um Dicionário de Língua Portuguesa,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 936/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 -  SD PM RODRIGO 
FERRAZ interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com sua nota  da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central;

III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES:  o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA DE  PARÁGRAFOS:  há 
níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 



demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 937/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM THIAGO 
RIBEIRO  TRINDADE  MOREIRA interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do  Título, o candidato solicitou revisão 
pelo  fato  de  ter  sido  penalizado  com  a  perda  de  01  ponto  em  ortografia. 
Constatou-se  que  o  candidato  grafou  uma  palavra  em  seu  título  a  qual  foi 
marcada como erro de grafia, pois, transmite dificuldade para o  responsável pela 
correção em compreender qual palavra o candidato escreveu;

1.2.2 na linha  01,  o  candidato  solicitou  revisão  pelo 
fato de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto em ortografia, alegando que 
não há palavra grafada de forma errada na referida linha. Constatou-se que o 
candidato não sustentou corretamente sua solicitação, pois, a palavra “ditadura” 
está grafada incorretamente, pois, apresenta-se com a seguinte grafia “di tadu 
ra”;

1.2.3 na linha 05,  o  candidato solicitou  revisão  pelo 
fato  de  ter  sido  penalizado  com a  perda  de  02  pontos  em quesitos  que  se 
traduzem  no  mesmo  erro.  Constatou-se  que  o  candidato  não  sustentou 
corretamente  suas  solicitações,  pois,  trataram-se  de  dois  erros  distintos,  um 
referente à pontuação e outro referente à morfo-sintaxe;

1.2.4 na linha  11,  o  candidato  solicitou  revisão  pelo 
fato de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto em ortografia, pois, não há 
palavra grafada de forma errada na referida linha. Constatou-se que o candidato 
não  sustentou  corretamente  sua  solicitação,  pois,  a  palavra  “aéticas”  está 
grafada incorretamente, pois, apresenta-se com a seguinte grafia “aé ticas.”; 



1.2.5 nas linhas 20 e 21, o candidato solicitou revisão 
pelo  fato  de  ter  sido  penalizado  com a  perda  de  02  pontos  com relação  à 
pontuação que correspondem a apenas um erro. Constatou-se que o candidato 
não sustentou corretamente sua solicitação, pois, o candidato incorreu em um 
erro referente à pontuação na linha de nº 20 e outro na linha de nº 21 em 
circunstâncias diferentes,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 938 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM JIMMY 
CARTER  GONÇALVES  SANTOS interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que na linha 21, o candidato foi penalizado com a perda de 01 ponto 
por  utilizar-se da conjunção aditiva “e” sem a presença da vírgula, por se tratar 
de  uma  oração  coordenada  sindética  aditiva.  Constatou-se  que  o  recorrente 
embasou incorretamente a sua fundamentação, pois, a expressão utilizada por 
ele  é  uma  conjunção  coordenativa  consecutiva,  sendo,  assim,  obrigatória  a 
precedência de vírgula, conforme Cegalla,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 939/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 -  SD PM ROUDNEY 
CARLOS DOS SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 18, foi retirado um ponto do candidato 
no quesito Ortografia, pela rasura apresentada. Segundo as técnicas de redação, 
fere-se a estilística, no que diz respeito à estética do texto.  Para tais situações, 
sugere-se, entre outros, que o candidato coloque uma vírgula após a palavra 
grafada de forma errônea e na seqüência a palavra “digo” precedida do termo 
correto. Na Gramática referenciada para este concurso, encontramos justificativa 
para a retirada dos pontos no capítulo que trata sobre a Estilística, páginas 637 
(correção,  colorido e  elegância)  e no capítulo  que versa sobre Língua e Arte 
Literária 639 (língua culta);

1.2.2 quanto ao conteúdo:

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: o candidato denota um esforço pela autoria e criticidade, 
mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de vista crítico, 
com um grau de imprevisibilidade. A progressão de idéias pouco foge ao comum;

III  –  ADEQUAÇÃO DO USO DE  ARTICULADORES:  as 
relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto não se 
apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos; 

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: o candidato demonstra 
ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da língua 
padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.



Por esses motivos, a nota atribuída aos itens II, III e V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 940/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM RICHARD 
ALEXANDRE DE SOUSA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios 
que prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) pra o desenvolvimento do tema.

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas sérios de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese 
central.

III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES: 
apresenta  pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos 
lingüísticos,  que  permitem  identificar  alguns  momentos  de  perturbação  na 
coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos.

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA DE  PARÁGRAFOS:  há 
uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre 
concisão e complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação. 



V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR:  o texto  apresenta 
muitos  desvios  e  incorreções  que,  por  vezes,  comprometem  a  clareza  na 
exposição de idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua 
padrão não confere ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 941 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM FILIPE DA SILVA 
COIMBRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  01,  foi  retirado  um  ponto  no  quesito 
Ortografia, pela rasura apresentada. Segundo técnicas de redação, fere-se a estilística, 
no que diz respeito à estética do texto. Para tais situações, sugere-se, entre outros, que 
o candidato coloque uma vírgula após a palavra grafada de forma errônea e na sequência 
a  palavra  “digo”  procedida  do  termo  correto.  Na  Gramática  referenciada  para  este 
concurso, encontra-se a justificativa para a retirada dos pontos no capítulo que trata 
sobre a Estilística, páginas 637 (correção, colorido e elegância) e no capítulo que versa 
sobre a Língua e Arte Literária 639 (língua culta);

1.2.2 na linha 03, foi assinalado um erro de morfo-sintaxe. 
Após  análise  da  redação  e  das  razões  apresentadas  pelo  candidato,  o  ponto  será 
revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 86 (oitenta e seis)  para 87 (oitenta e sete) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 942/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 -  SD PM JOSÉ ANTÔNIO 
MOREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas 02 e 12, foram assinalados dois erros de 
ortografia. Após análise da redação e das razões apresentadas pelo candidato, os pontos 
serão revertidos;

1.2.2 na linha 10, foi assinalado um erro de pontuação. Após 
análise  da  redação  e  das  razões  apresentadas  pelo  candidato,  percebeu-se  que  a 
marcação acertada ocorreu porque o candidato utilizou a vírgula na construção da oração 
“ponto de vista não agrade, ou contrarie os padrões”. Alega que não há na gramática 
nenhuma restrição quanto ao emprego da vírgula com a conjunção “ou”. Verificou-se seu 
equívoco nos exemplos dados na página 374 e 375, da gramática referenciada para este 
concurso;

1.2.3 na linha 13, foi assinalado um erro de ortografia. Após 
análise  da  redação  e  das  razões  apresentadas  pelo  candidato,  percebeu-se  que  a 
correção foi acertada. O erro se deve à forma como o candidato colocou o “til” na palavra 
“sanções”,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 64 (sessenta e quatro)  para 66 (sessenta e seis) pontos;

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  943/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  JÚLIO 
BERNARDINO DE OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  12,  o  ponto  será  revertido,  pois  não  foi 
encontrado nenhum problema no que diz respeito ao uso da vírgula;

1.2.2 na linha 18, o ponto não será revertido, pois o “e” que 
está na oração é termo aditivo e não introdutório de oração coordenada final;

1.2.3 nas linhas 19 e 20, os pontos não serão revertidos, pois 
o candidato cometeu rasura, o que fere a estilística e compromete a estética da redação, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 62 (sessenta e dois)  para 63 (sessenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  944/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM LUIZ FERNANDO 
GONÇALVES PETRUS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que nas linhas 04, 16 e 17 não foram encontrados problemas relacionados à 
pontuação, por esta razão serão revertidos 3 pontos ao candidato,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido,  devendo  a  nota  ser  alterada  de  70 
(setenta)  para 73 (setenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   945/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM WESLEY ALVES DA 
COSTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do Tema, o ponto será revertido, pois não há 
problemas no uso de aspas, quando se tratar de cópia da proposta de redação;

1.2.2 na linha do título, não há nenhuma orientação quanto 
ao uso de ponto final em títulos de redações na bibliografia referente, por esse motivo o 
ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 04, o ponto será revertido, por não ter sido 
encontrado nenhum problema de pontuação,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 81 (oitenta e um)  para 83 (oitenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   946/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  -  SD  PM  ALYSSON  DE 
ALENCAR LOPES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 04, o ponto será revertido, por não ter sido 
encontrado nenhum erro de pontuação;

1.2.2 na linha 15, o candidato cometeu rasura, o que fere a 
estilística e compromete a estética do texto. Por este motivo, o ponto não será revertido;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 72 (setenta e dois)  para 73 (setenta e três) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



  

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 947/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2010  –  CB  PM  CLÁUDIO 
ROBERTO MOREIRA DOS REIS, SD PM CELTON DE CASTRO PRESTO E SOUZA, SD 
PM  FLÁVIO  VITOR  FERREIRA  E  SD  PM  ILZA  PAULA  DE  BRITO interpuseram 
recursos administrativos  por não concordarem com suas notas da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que os candidatos deixaram de observar o previsto nas orientações contidas no 
anexo “D” do edital que regula o certame:

“Para os recursos contra a prova de redação, os itens 1,  
2 e 3 e mais a assinatura do candidato deverão estar 
contidos  em  folha  de  rosto  do  recurso,  devendo  o 
subitem 3.1 e o item 4, que dizem respeito à revisão 
desejada  e  à  justificativa  do  candidato,  estar 
grampeados  em  folha  avulsa,  não  devendo 
apresentar o nome, assinatura ou qualquer escrita, sinal, 
marca  ou  símbolo  que  possibilite  a  identificação  do 
candidato, sob pena de não ser conhecido o recurso, nos 
termos do item 9.5.2 c/c 9.10 deste edital.”,

1.2.1  verificou-se  também que  os  candidatos  deixaram de 
observar o previsto no subitem 9.2 do edital que regula o certame,  in verbis: “9.2 O 
recurso  deverá  ser  digitado,  conter  fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente, anexando fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado conforme 
modelo e orientações constantes no anexo "D".”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.
 

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  948/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2010  –  CB  PM  ARLEM 
ROBERTO DE SOUZA E  SD PM ALEX DALTON DE SOUZA   interpuseram 
recursos  administrativos  por  não  concordarem  com  suas  notas  da  prova  de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou  que os  candidatos  deixaram de observar  o  previsto  nas  orientações 
contidas no anexo “D” do edital que regula o certame:

“Para os recursos contra a prova de redação,  os 
itens 1,  2 e 3 e  mais  a assinatura  do candidato 
deverão  estar  contidos  em  folha  de  rosto  do 
recurso, devendo o subitem 3.1 e o item 4, que 
dizem respeito à revisão desejada e à justificativa 
do  candidato,  estar  grampeados  em  folha 
avulsa,  não  devendo  apresentar  o  nome, 
assinatura  ou  qualquer  escrita,  sinal,  marca  ou 
símbolo que possibilite a identificação do candidato, 
sob  pena  de  não  ser  conhecido  o  recurso,  nos 
termos do item 9.5.2 c/c 9.10 deste edital.”,

2 RESOLVE:

2.1  não conhecer  dos  recursos,  por  falta  de  amparo 
legal.

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    949/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2010  –  SD  PM 
FRANCISMAR  SOARES  DA  ROCHA,  SD  PM  JOÃO  DANIEL  MARTINS 
FLORES, SD PM LUÍS CLÁUDIO COUTO SILVA E SD PM MARCOS EMÍLIO 
TOSO  interpuseram recursos administrativos  por não concordarem com suas 
notas da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que os candidatos deixaram de observar o previsto no subitem 9.5.2 do 
edital que regula o certame,  in verbis: “9.5.2 Nos recursos contra a prova de 
redação as razões do candidato deverão ser apresentadas em folha avulsa aos 
seus dados de identificação, conforme orientações constantes do formulário do 
anexo “D”, sob pena de não ser conhecido.”

1.3  os  candidatos  identificaram  suas  justificativas 
ferindo assim, o previsto no edital do certame, 

2 RESOLVE:

2.1  não conhecer  dos  recursos,  por  falta  de  amparo 
legal.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  950/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM RAFAEL DA SILVA 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - nota 2 – O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada 
e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - nota 4 – 
Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias  fragmentadas.  Além disso, os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR - nota 4 – O texto apresenta 
uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos,  a nota atribuída aos itens III  ao V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.
                                    (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 951/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM JAIME BISPO 
DOS SANTOS JÚNIOR interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO: nota 4 –   o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema.

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: - nota 4 - o ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central.

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: nota – 
6 – o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos. 

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS – nota 
6 – há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.



V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  nota  6  –  o  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 952/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM DIENNER DIOGO 
SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  nota  2  –   o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema.

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: - nota 2 - o ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar  idéias  soltas  sem  relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central.

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: nota – 2 – o 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada 
e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos. 

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  III  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 953/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM ANDERSON 
SOUZA FERREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou  que os  candidatos  deixaram de observar  o  previsto  nas  orientações 
contidas no anexo “D” do edital que regula o certame:

“Para os recursos contra a prova de redação,  os 
itens 1,  2 e 3 e  mais  a assinatura  do candidato 
deverão  estar  contidos  em  folha  de  rosto  do 
recurso, devendo o subitem 3.1 e o item 4, que 
dizem respeito à revisão desejada e à justificativa 
do  candidato,  estar  grampeados  em  folha 
avulsa,  não  devendo  apresentar  o  nome, 
assinatura  ou  qualquer  escrita,  sinal,  marca  ou 
símbolo que possibilite a identificação do candidato, 
sob  pena  de  não  ser  conhecido  o  recurso,  nos 
termos do item 9.5.2 c/c 9.10 deste edital.”,

2 RESOLVE:

2.1  não conhecer  dos  recursos,  por  falta  de  amparo 
legal.
 

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.
         

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 954/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM MÔNICA 
BEATRIZ ZUBA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  nota  4 – o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: nota 2 – o ponto de vista não é claro,  pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - nota 
2 – o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - nota 
4 – Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.



Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao IV da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  955/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 - SD PM JÚLIO CÉSAR 
TRINDADE DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: nota 6 – o ponto de vista não é claro,  pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

Por  esse  motivo,  a  nota  atribuída  ao  item  II  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 956/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 -  SD PM RODRIGO 
QUINTINO SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO - nota 4 – O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - nota 
2 – O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - nota 
4 – Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;



V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR:  nota  2  -  o texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente 
simples ou demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, 
sem utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 957/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM ÉDER CAPOLI 
DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 04, o erro assinalado foi pelo candidato 
ter  deixado  de  utilizar  vírgula  ao  iniciar  a  expressão  “quando  se  fala  em 
democracia”, o que segundo Cegalla pode ser opcional. O ponto será revertido;

1.2.2 na linha 06, o erro assinalado foi pelo candidato 
ter deixado de utilizar vírgula ao iniciar a expressão “para que a população ...”, o 
que segundo Cegalla pode ser opcional. O ponto será revertido;

1.2.3 na linha 11, o erro assinalado foi pelo candidato 
ter deixado de utilizar vírgula ao iniciar a expressão “para que num futuro...”, o 
que segundo Cegalla pode ser opcional. O ponto será revertido;

1.2.4 na linha 23, o erro assinalado foi pelo candidato 
ter deixado de utilizar vírgula ao iniciar a expressão “sendo que não consegue...”, 
o que segundo Cegalla pode ser opcional. O ponto será revertido;

1.2.5 na linha 27, o erro assinalado foi pelo candidato 
ter utilizado um pronome átono enclítico, o que segundo Cegalla pode ser feito. O 
ponto será revertido;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão presentes os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 83 
(oitenta e três) para 88 (oitenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  958  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  CARLOS 
HENRIQUE CARDOSO CUNHA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 05, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se da vírgula em advérbio ao 
iniciar uma oração. O ponto será revertido, pois o candidato sustentou com exatidão sua 
revisão, o que também consta no Cegalla;

1.2.2 na linha 06, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto em razão de uma marcação devido ao erro 
em ortografia  no verbo  “ficaram”.  O candidato  grafou o  verbo “ficaram” de  maneira 
incorreta, da seguinte maneira: “fi ca?am, não sendo possível visualizar se é ficaram ou 
ficavam, além de ter sido grafada com separação silábica. O ponto não será revertido;

1.2.3 na linha 12, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto com relação à ortografia, por não existi-lo. 
O ponto será revertido, pois há coerência na solicitação do candidato e não foi verificado 
erro ortográfico nesta linha;

1.2.4 na linha 26, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto com relação à ortografia, por não existi-lo. 
O ponto  não  será revertido,  pois  não  há  pertinência  na solicitação  apresentada  pelo 
candidato e foi verificado erro de grafia na palavra “somente”;

1.2.5 na linha 14, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter  sido  penalizado  com a  perda  de  01  ponto  com relação  à  ortografia  da  palavra 
“indivíduos”, por não existi-lo. O ponto não será revertido, pois não há pertinência na 
solicitação  apresentada  pelo  candidato.  Foi  verificado  erro  de  grafia  na  palavra 
“indivíduos”, conforme Dicionário Aurélio, pois, o candidato deixou de constar o acento, 
assim, sendo escrita “individuos”;

1.2.6 na linha 24, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter  sido  penalizado  com a  perda  de  01  ponto  com relação  à  ortografia  da  palavra 



“artístico”,  por não existi-lo.  O ponto não será revertido,  pois  não há pertinência  na 
solicitação apresentada pelo candidato. Foi verificado erro de grafia na palavra “artístico”, 
conforme Dicionário Aurélio, pois, o candidato deixou de constar o acento, assim, sendo 
escrita “artistico”; 

1.2.7 na linha 09, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido duplamente penalizado com a perda de pontos para um mesmo erro. Os pontos 
não serão revertidos, pois não há pertinência na solicitação apresentada pelo candidato. 
Foi verificado erro de regência nominal, pois, o período confeccionado pelo candidato foi 
o seguinte “...a política e a economio.”, logo, foram erros distintos;

1.2.8  quanto  ao  conteúdo,  a  Comissão  deixou  de  avaliar, 
considerando  que  em  relação  a  este  item,  o  mesmo  inobservou  as  recomendações 
contidas no Anexo “D” do Edital que regula o certame, ou seja, não o preencheu em sua 
totalidade, conforme o item 3.1,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 72 (setenta e dois) para 74 (setenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  959 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/2010 – SD PM EVALDIRLENE 
GONÇALVES NUNES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, a candidata solicitou reversão 
do ponto que lhe foi retirado por ter utilizado aspas e justifica seu uso pelo fato 
de ter copiado da instrução para a realização da prova. O ponto será revertido;

1.2.2  na  linha  2  foram  assinalados  dois  erros  de 
pontuação. Após análise da redação e das razões apresentadas pela candidata, 
os pontos serão revertidos por ter colocado as vírgulas para isolar o advérbio; 

1.2.3 na linha 8 foi assinalado um erro de pontuação. 
Após análise da redação e das razões apresentadas pela candidata, o ponto não 
será revertido,  pois  verificou-se  que a  candidata  construiu  um período muito 
longo e sem pausas;

1.2.4  na  linha  18  foi  assinalado  um  erro  de  morfo-
sintaxe. Após análise da redação e das razões apresentadas pela candidata, o 
ponto não será revertido por não ter encontrado amparo na cópia da gramática 
apresentada pela candidata,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 



alterada de 62 (sessenta e dois) para 65 (sessenta e cinco) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 960  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  LEANDRO  DA 
SILVA SPERANDIO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 03, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se da palavra “manutenidas” de 
maneira correta,  conforme o dicionarista  HOUAISS.  O ponto não será revertido,  pois 
constatou-se que o candidato utilizou-se do verbo manutenir no plural, quando o correto, 
conforme contexto de sua redação, seria no singular;

1.2.2 na linha 11, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por utilizar-se da vírgula depois da palavra 
“liberdade”, por se tratar de início de uma oração subordinada adjetiva explicativa. O 
ponto  será  revertido,  pois  constatou-se  que  o  candidato  utilizou-se  corretamente  da 
vírgula, conforme Cegalla;

1.2.3 na linha 20, o candidato foi penalizado com a retirada 
de um ponto, por ter usado uma vírgula em  “também pelo cidadão, que ao ver seus 
direitos cerceados, deve...” A colocação da vírgula foi acertada,  devendo o ponto ser 
revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 70 (setenta) para 72 (setenta e dois) pontos;

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

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



Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 961 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 -  SD PM NEANDER 
ANTÔNIO PEREIRA BASTOS interpôs recurso administrativo por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 na linha 06, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto na grafia de “País” que está no 
sentido  de  Brasil.  Após  análise  realizada  pela  comissão,  constatou-se,  que  o 
candidato sustentou corretamente sua solicitação, conforme consta em Cegalla, 
pois, país é um substantivo próprio podendo ser opcional sua grafia tanto em 
maiúsculo quanto em minúsculo. O ponto será revertido;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 75 
(setenta e cinco)  para 76 (setenta e seis) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 962/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2010  -  SD  PM  LUCIMAR 
APARECIDA  ALVES  CÂNDIDO  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do Tema, a candidata solicita revisão pelo 
fato de ter sido penalizada com a perda de 01 ponto por  haver transcrito o tema 
para a folha de redação, com aspas. Após análise, constatou-se que a candidata 
transcreveu corretamente o tema para a sua folha de redação. O pontos será 
revertido;

1.2.2 na linha 6, a candidata solicita revisão pelo fato 
de ter sido penalizada com a perda de 01 ponto por haver grafado o “mau” como 
adjetivo  contrário  de  “bom”.  Após  análise,  constatou-se  que  a  candidata 
transcreveu corretamente tal adjetivo. O ponto será revertido;

1.2.3 na linha 7, a candidata solicita revisão pelo fato 
de ter sido penalizada com a perda de 01 ponto por  erro em Morfo-Sintaxe, o 
que não foi encontrado. Após análise, constatou-se que tal erro foi cometido pela 
candidata na construção da oração: “no sentido de praticar atos como a prática 
da violência...”. A candidata demonstrou pobreza vocabular ao não utilizar outros 
recursos  da  língua.  Teria  dito  a  mesma  coisa  “  no  sentido  de  praticar  atos 
violentos...”  O ponto não será revertido;

1.2.4 na linha 8, a candidata solicita revisão pelo fato 
de ter sido penalizada com a perda de 02 pontos sendo, 01 ponto com relação à 
morfo-sintaxe e 01 com relação à ortografia. Após análise, constatou-se que a 
candidata escreveu incorretamente “maus”, como sendo contrário de “bem”, e, 
com relação à morfo-sintaxe, o plural do advérbio “mau” não é cabível: “cidadãos 
bem intencionados/cidadãos mal intencionados. Os pontos não serão revertidos;



1.2.5 na linha 25, a candidata solicita revisão pelo fato 
de ter sido penalizada com a perda de 02 pontos com relação à ortografia. Após 
análise,  constatou-se  que a  candidata  transcreveu  as  palavras  “precisam”  e 
“mais”, com acento gráfico sobre os “is”. Foi comparado com a forma como a 
candidata escreveu, corretamente, a palavra “precisa” na linha 20. Os pontos 
não serão revertidos;

1.2.6 há de se ressaltar que a candidata afirma que não 
foi adotado um critério padrão nas correções das redações do concurso. Após 
análise, constatou-se que a candidata não fundamentou suas alegações, ao citar 
que  não  houve  uma  padronização  na  correção  das  redações  por  parte  da 
comissão,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 76 
(setenta e seis)  para 78 (setenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  963/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  THIAGO 
MARCELINO DOS ANJOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 02 pontos por haver transcrito o tema para a folha 
de redação, com aspas. Os pontos serão revertidos, pois constatou-se que o candidato 
transcreveu corretamente o tema para a sua folha de redação;

1.2.2 na linha do título, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por haver utilizado de ponto final no 
título  e  tema,  contudo,  lhe  foi  tirado  apenas  01  ponto  no  total.  O  ponto  não  será 
revertido, pois o candidato transcreveu incorretamente o título, pois, não se encontra na 
gramática referenciada, para este concurso, nenhum título, de qualquer um dos textos, 
que possua ponto final;

1.2.3 na linha 15, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter  sido  penalizado  com a  perda  de  01  ponto  por  erro  em pontuação.  Após  análise 
realizada pela comissão, constatou-se, que o candidato transcreveu sua solicitação para 
verificação quanto ao erro em pontuação na linha 15 inserida na tabela confeccionada por 
ele,  contudo,  não  transcreveu em sua  justificativa  o  que   estaria  incorreto  para  ser 
analisado;

1.2.4 na linha 17, o candidato solicitou revisão pelo fato de 
ter sido penalizado com a perda de 02 pontos por erro em pontuação por ter deixado de 
utilizar-se  de  vírgulas  antes  de  “assim”.  Após  análise,  constatou-se  que  tal  erro  foi 
cometido pelo candidato, pois, “assim” é uma conjunção pospositiva e, conforme Cegalla, 
deve constar entre vírgulas. Desta forma, não serão revertidos 02 pontos, mas somente 
01, pois, o candidato foi penalizado duplamente por um mesmo erro;

1.2.5 há de se ressaltar que o candidato afirma que não foi 
adotado  um  critério  padrão  nas  correções  das  redações  do  concurso.  Após  análise 
realizada pela comissão, constatou-se que o candidato não fundamentou suas alegações, 



ao  citar  que  não  houve  uma  padronização  na  correção  das  redações  por  parte  da 
comissão,

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 65 (sessenta e cinco) para 68 (sessenta e oito) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  964 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  WILSON 
BARBOSA RIBEIRO FILHO interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do tema, o candidato solicitou revisão 
pelo fato de ter sido penalizado com a perda de 02 pontos por haver transcrito o 
tema para a folha de redação, com aspas. Após análise, constatou-se, que o 
candidato transcreveu corretamente o tema para a sua folha de redação.  Será 
revertido  01  ponto,  pois,  a  perda  do  outro  ponto  foi  em consequência  do 
candidato ter grafado a palavra “expressão” de forma incorreta ao  utilizar-se do 
acento  circunflexo no lugar do “Til”;

1.2.2 na linha do título,  o candidato solicitou revisão 
pelo fato de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por haver utilizado do 
acento “Til” sobre a letra “o” na palavra “cidadão”. Após análise, constatou-se, 
que o candidato reconheceu seu erro. O ponto não será revertido;

1.2.3 nas linhas 11,15, 18, 20, 21, 24 e 25 o candidato 
solicitou revisão pelo fato de ter sido penalizado com a perda total de 07 (sete) 
pontos por erros idênticos ao utilizar-se do acento “Til” em algumas palavras. 
Após análise, constatou-se, que o candidato incorreu nas 07 (sete) incorreções, 
pois, tratam-se de palavras diferentes, conforme se segue: opiniões, aplicação, 
prisões, órgãos, população, obrigações e cidadão, nas respectivas apresentadas 
pelo candidato. Assim, tratam-se de 07 (sete) palavras diferentes, logo, não há 
de se falar em erro ortográfico idêntico. Os 07 pontos não serão revertidos;

1.2.4 na linha 21, o candidato solicitou revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por  ter deixado de utilizar-se de 



vírgula após a  conjunção conclusiva “logo”.  Após análise,  constatou-se que o 
candidato embasou-se com precisão,  pois,  quando inicia-se uma frase com o 
termo conclusivo “logo”, não se faz necessário o uso da vírgula.  O ponto será 
revertido;

1.2.5 há de se ressaltar que o candidato afirma que não 
foi adotado um critério padrão nas correções das redações do concurso. Após 
análise realizada pela comissão, constatou-se que o candidato não fundamentou 
suas  alegações,  ao  citar  que  não  houve  uma  padronização  na  correção  das 
redações por parte da comissão,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 72 (setenta e dois) para 74 (setenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 965  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 - CB PM WASTEIN SILVA 
DAMASCENO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  quanto  aos  quesitos  ortografia  e  pontuação,  o 
candidato não anexou fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar 
o contido no item 9.2 do Edital que regula o certame;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  –  nota  4  -  o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS – nota 4 - 
há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias  fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  e  IV  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 28  de maio de  2010.                            
 

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  966/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 -  SD PM ANTÔNIO 
ANDRÉ PEREIRA DIAS interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  quanto  ao  quesito  ortografia,  o  candidato  não 
anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO – nota 4 - o 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE – nota 4 - o ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES – nota 
4 - o texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS  – 
nota  4  -  há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 



apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os 
períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR - o texto apresenta uma 
razoável complexidade sintática, ou por um estilo demasiadamente simples ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I ao V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer  do pedido referente ao quesito 
gramatical, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010. 
 

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  967 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos  incisos  I,  II,  número  34,  e  inciso  III  do  art.  10  do  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 os candidatos ao CFS/2010 – SD PM LUIZ FLÁVIO 
NEVES FRANÇA E SD PM MAGNO DA SILVA SANTIAGO interpuseram recursos 
administrativos  por  não  concordarem  com  suas  notas  da  prova  de  redação, 
solicitando, ao final, suas revisões;

1.2  a comissão de análise de recursos,  após avaliação, 
verificou que os candidatos deixaram de observar o previsto no subitem 9.5.2 do 
edital  que  regula  o  certame,  in  verbis:  “9.5.2  Nos  recursos  contra  a  prova  de 
redação as razões do candidato deverão ser apresentadas em folha avulsa aos seus 
dados de identificação, conforme orientações constantes do formulário do anexo “D”, 
sob pena de não ser conhecido.”;

1.3  verificou-se  ainda,  que  os  candidatos  deixaram de 
observar o previsto nas orientações contidas no anexo “D” do edital que regula o 
certame:

“Para os recursos contra a prova de redação, os itens 1, 2  
e 3 e mais a assinatura do candidato deverão estar contidos em folha de rosto do  
recurso,  devendo  o  subitem  3.1  e  o  item  4,  que  dizem  respeito  à  revisão 
desejada e à justificativa do candidato,  estar grampeados em folha avulsa, não 
devendo apresentar o nome, assinatura ou qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo 
que  possibilite  a  identificação  do  candidato,  sob  pena  de  não  ser  conhecido  o  
recurso, nos termos do item 9.5.2 c/c 9.10 deste edital.”,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 968/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  OLAVO 
HENRIQUE CAMPOS   interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que o candidato deixou de observar o previsto no subitem 9.2 do edital 
que regula  o certame,  in  verbis:  “9.2  O recurso  deverá  ser  digitado,  conter 
fundamentação com argumentação lógica e consistente,  anexando fotocópia 
da  bibliografia  pesquisada e  apresentado  conforme  modelo  e  orientações 
constantes no anexo "D".”,

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 969/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  ERNANI 
SPÍNOLA COSTA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  Nota 6 – O 
desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso 
comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima 
da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;  

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE  -  Nota  6  –  O   desenvolvimento  da  redação,  embora 
demonstre um projeto claro de desenvolvimento do tema, evidencia ingenuidade 
e proximidade ao senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou 
uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos candidatos) 
para o desenvolvimento do tema;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR - Nota 6 – O candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no 
uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II e V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,



1.2.2 quanto ao quesito morfo-sintaxe, o candidato não 
anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame;

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais 
quesitos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 970 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM JOSÉ VALDNINEI 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar  idéias  soltas  sem  relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 2– 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 4 – 
Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias  fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  IV  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

1.2.2 quanto aos demais quesitos,  o candidato não anexou 
fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 
do Edital que regula o certame,



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 971/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  JOSÉ 
OTÁVIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE -  Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades, pois as idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - Nota 
6 – As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto 
não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de 
não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - nota 
6  –  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.

V– PROPRIEDADE VOCABULAR - Nota 6 – O candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no 
uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,



2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 972/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM GUILHERME 
BRUNO RIBEIRO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO:  Nota  2  –  O 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios 
que prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) pra o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 
2–  Apresenta  pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos 
lingüísticos,  que  permitem  identificar  alguns  momentos  de  perturbação  na 
coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 
2  –  Há  uma  boa  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  apresentam 
excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio 
entre concisão e complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação; 



V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR:  Nota  2  –  O  texto 
apresenta muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza 
na exposição de idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da 
língua padrão não confere ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 973/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  DOUGLAS 
ALEXANDRE DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 
pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um alto  grau  de  previsibilidade  e 
“circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 4 – O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada 
e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no uso  de recursos 
coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS:  Nota 2 – 
Há uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias 
e/ou  idéias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: Nota 2 – O texto apresenta 
muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza na exposição de 
idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da língua padrão não confere 
ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  II  a  V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

1.2.2 quanto aos demais quesitos,  o candidato não anexou 
fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 
do Edital que regula o certame,



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 974 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM EDUARDO DE 
NAZARÉ SILVA interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  6  –  O 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema; 

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 
pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um alto  grau  de  previsibilidade  e 
“circularidade” de idéias no interior do texto; 

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 4 – O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada 
e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no uso  de recursos 
coesivos; 

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 6 – 
Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: Nota 4 – O texto apresenta 
uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;



1.2.2 quanto aos demais quesitos,  o candidato não anexou 
fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 
do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 975  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  DONATO 
EDUARDO DA SILVA CONTALDO interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 
pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um alto  grau  de  previsibilidade  e 
“circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 4 – O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada 
e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no uso  de recursos 
coesivos; 

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 4 – 
Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias  fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: Nota 4 – O texto apresenta 
uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;



1.2.2 quanto aos demais quesitos,  o candidato não anexou 
fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 
do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 976 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM DAVIDSON ARANT 
SANTOS DIAS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova 
de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  6  –  O 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;  

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 6 – O  desenvolvimento da redação, embora demonstre um 
projeto  claro  de  desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao 
senso comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima da 
média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 6 – As 
relações  entre  os  fatos  e  idéias  são  implícitas,  mas  pertinentes.  O  texto  não  se 
apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de não demonstrar 
propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos; 

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS
Nota 8 – Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém 

os períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR:  Nota  6  –  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  ao  V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

 



1.2.2 quanto aos demais quesitos,  o candidato não anexou 
fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 
do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 977  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato  ao  CFS/2010 –  SD PM BRUNO VITOR 
MOREIRA DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO
Nota 4 –O desenvolvimento da redação se dá apenas com 

uso superficial de informações de senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima 
da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 
pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um alto  grau  de  previsibilidade  e 
“circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 4 – O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada 
e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no uso  de recursos 
coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 6 – 
Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR:  Nota  6  –  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,



1.2.2 quanto aos demais quesitos,  o candidato não anexou 
fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 
do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 978 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  ANTÔNIO 
MARCOS FREITAS COSTA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 2– 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 4 – 
Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias  fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, III e IV  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.
                                           (a)   JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  979  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM ANDRÉ LUIZ MAIA 
interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar  idéias  soltas  sem  relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 2– 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 2 – 
Há uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias 
e/ou  idéias  fragmentadas.  Não  há  uma  totalidade  de  equilíbrio  entre  concisão  e 
complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;



V– PROPRIEDADE VOCABULAR: Nota 4 – O texto apresenta 
uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  V   da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

1.2.2 quanto ao quesito pontuação, o candidato não anexou 
fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 
do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer do pedido referente à pontuação, por falta de 
amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 980  /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 –  SD PM ALLAN HUDSON 
ADRIANO MOURA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar  idéias  soltas  sem  relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 2– 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 4 – 
Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias  fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR:  Nota  6  –  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  V   da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;



1.2.2 quanto ao quesito pontuação, o candidato não anexou 
fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 
do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer do pedido referente à pontuação, por falta de 
amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 981/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM AGUINALDO 
DO CARMO MOREIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo: 

I  – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  nota 6 – O 
desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso 
comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima 
da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE -  Nota 6 – O candidato denota um esforço pela autoria e 
criticidade, mas não apresenta, de forma criativa e consistente, um ponto de 
vista crítico, com um grau de imprevisibilidade. A progressão de idéias pouco 
foge ao comum;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - Nota 
6 – As relações entre os fatos e idéias são implícitas, mas pertinentes. O texto 
não se apresenta, contudo, bem estruturado e coeso em sua totalidade, além de 
não demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - Nota 
6  –  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;



V– PROPRIEDADE VOCABULAR  -  Nota 6 – O candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no 
uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

1.2.2  quanto  ao  quesito  pontuação,  o candidato  não 
anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais 
quesitos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  982/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 –  SD PM ADILSON 
LOURENÇO DOS SANTOS interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 
4 – O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos; 

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 
4 – Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR:  Nota  4  –  O  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens III a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:



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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  983/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 –  CB PM ANDRÉ DE 
OLIVEIRA MORAES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - Nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - Nota 
2–  Apresenta  pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos 
lingüísticos,  que  permitem  identificar  alguns  momentos  de  perturbação  na 
coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS  - 
Nota  4  –  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 
apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os 
períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;



V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  Nota  4  –  O  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

1.2.2  quanto  aos  demais  quesitos  gramaticais,  o 
candidato não anexou fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de 
observar o contido no item 9.2 do Edital que regula o certame;

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos quesitos 
gramaticais, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  984/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM WESLEY SIMEÃO 
VIEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  nota  6  –  O 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE  -  Nota  4  –  O  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata 
obviedades,  pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto. 

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  e  II   da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

1.2.2 quanto aos demais itens solicitados,  o candidato não 
anexou fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no 
item 9.2 do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  985/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM UBIRAJARA 
PEREIRA  RODRIGUES  JÚNIOR interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - Nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS  - 
Nota  4  –  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 
apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os 
períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  Nota  4  –  O  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade;



Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II, IV e 
V  da Avaliação e Conteúdo permanece inalterada;

1.2.2   quanto  aos  demais  itens  da  pontuação, o 
candidato não anexou fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de 
observar o contido no item 9.2 do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais 
quesitos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 986/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  THIAGO 
RIBEIRO DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto aos quesitos gramaticais, o candidato não 
anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 

I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO – Nota 4 – O desenvolvimento da 
redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso comum, sem 
demonstrar  uma habilidade  acima da média  (considerando-se  o  universo  dos 
candidatos) para o desenvolvimento do tema.

II – ARGUMENTAÇÃO COERENTE DAS IDÉIAS E INFORMATIVIDADE – Nota 
4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, pois as idéias se 
limitam ao senso-comum, com um alto grau de previsibilidade e “circularidade” 
de idéias no interior do texto. 

III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES  –  Nota  4  – O  texto 
apresenta  pouca  progressão  e  o  uso  de  recursos  coesivos  se  faz  de  forma 
adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se  apresenta,  contudo,  bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos. 

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS –  Nota 4 – Há níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.

V– PROPRIEDADE VOCABULAR – Nota 4 – O texto apresenta uma razoável 
complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem 
utilizar a língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais 
quesitos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  987/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  THIAGO 
NICODEMOS  RUFINO  CORREA interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  quanto  ao  conteúdo,  analisou-se  as  razões 
apresentadas pelo candidato e a redação feita, a  comissão verificou que não 
havia marcação de nota para o item III. Assim sendo, após a análise a comissão 
opina  pela  reversão de quatro pontos, para o item III, do conteúdo, por julgar 
que o texto feito pelo candidato apresenta pouca progressão e o uso de recursos 
coesivos  se  faz  de  forma  adequada  e  não  sofisticada.  A  redação  não  se 
apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua totalidade, além de não 
demonstrar propriedade e diversificação no uso de recursos coesivos,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 73 
(setenta e três) para 77 (setenta e sete) pontos;

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 988/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM THIAGO MENDES 
MENEZES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 4 – O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada 
e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos; 

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: Nota 4 – Há níveis razoáveis 
de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam  totalmente  equilíbrio  entre 
concisão e complexidade.

Por esses motivos,  a nota atribuída aos itens III  e V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

 
1.2.2 quanto aos demais quesitos,  o candidato não anexou 

fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 
do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  989/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  THIAGO 
LEANDRO SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades, pois as idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - Nota 
4 – O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

1.2.2 quanto  ao quesito  pontuação,  o candidato não 
anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame,



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais 
quesitos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 990/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  RONIER 
ANDTERSON VELOSO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar  idéias  soltas  sem  relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES -  Nota 2– 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  II  a  III  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 991/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 –  SD PM ROGÉRIO 
PEREIRA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - Nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - Nota 
2–  Apresenta  pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos 
lingüísticos,  que  permitem  identificar  alguns  momentos  de  perturbação  na 
coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS  - 
Nota  4  –  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 
apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os 
períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;



V– PROPRIEDADE VOCABULAR -  Nota  4  –  Há  níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

1.2.2  quanto  ao  quesito  ortografia,  o candidato  não 
anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer  do pedido referente ao quesito 
ortografia, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 992/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM RODRIGO ALVES 
NUNES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO  -  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE  -  Nota  4  – O  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata 
obviedades,  pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - nota 6 – 
Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  Nota  6  –  O  candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no uso da 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II IV e V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  do  recorrente 
inalterada.



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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  993/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  JONATH 
GOMES DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;]

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades, pois as idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - Nota 
4 – O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS  - 
Nota  4  –  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 
apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os 
períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR -  Nota  4  –  Há  níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 



idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

1.2.2  quanto  ao quesito  pontuação,  o candidato  não 
anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer  do pedido referente ao quesito 
pontuação, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  994/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato  ao  CFS/2010 –  SD PM GUSTAVO 
HENRIQUE DE LIMA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO - Nota 2 – O 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios 
que prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) pra o desenvolvimento do tema;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS  - 
Nota  4  –  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos 
apresentam  excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os 
períodos não apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR -  Nota  4  –  Há  níveis 
razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam 
totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, IV e V 
da Avaliação de Conteúdo permanece inalterada;

 
 1.2.2 quanto aos quesitos ortográficos, o candidato não 

anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame;



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos quesitos 
ortográficos, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 995/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  FLÁVIO 
ALVES DA SILVA interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  nota 4 –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades, pois as idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - nota 
4 – O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - nota 
4 – Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;



V– PROPRIEDADE VOCABULAR - Nota 6 – O candidato 
demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no 
uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 996/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  CARLOS 
EDUARDO  GONÇALVES  DAS  CHAGAS interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 
pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um alto  grau  de  previsibilidade  e 
“circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 4 – O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada 
e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no uso  de recursos 
coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 6 – 
O candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão 
no uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  IV   da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

1.2.2  quanto  ao  quesito  morfo-sintaxe,  o candidato  não 
anexou fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no 
item 9.2 do Edital que regula o certame,



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer do pedido referente ao quesito de morfo-sintaxe, 
por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  997/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao  CFS/2010 -  SD PM AYALA FABÍOLA 
MOREIRA  CONCEIÇÃO  PARDIM  SANTOS interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que quanto ao conteúdo: 

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE  -  nota  4  –  O  ponto  de  vista  desenvolvido  apenas  constata 
obviedades,  pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um  alto  grau  de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto; 

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - nota 4 – O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada 
e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de  não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no  uso  de  recursos 
coesivos;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR - nota 4 – O texto apresenta 
uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens II, III e V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  o  pedido,  mantendo  a  nota  da  recorrente 
inalterada. 

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.
                                           (a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  998/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato  ao  CFS/2010 –  SD PM ANTÔNIO 
WELLERSON DE REZENDE interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao quesito de ortografia, o candidato não 
anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO - nota 4 – O 
esenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades, pois as idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto;

III  –  ADEQUAÇÃO  DO  USO  DE  ARTICULADORES   - 
Nota 4 – O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz 
de forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 
estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS - Nota 
4 – Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 



excessos  de  idéias  e/ou  idéias  fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  Nota  4  –  O  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 999    /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  ALEXANDRE 
PORTILHO SILVA MAGALHÃES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de senso 
comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se o universo 
dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato limita-se a 
lançar  idéias  soltas  sem  relação  entre  si.  O  texto  apresenta  problemas  sérios  de 
articulação de conteúdo em todos os níveis na amarração dos argumentos à tese central;

III  – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 2– 
Apresenta pouca progressão, com alguns problemas no uso de recursos lingüísticos, que 
permitem identificar alguns momentos de perturbação na coesão do texto, além de não 
haver uma relação explícita entre os argumentos desenvolvidos;

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 4 – 
Há níveis razoáveis de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de 
idéias e/ou idéias  fragmentadas.  Além disso,  os períodos não apresentam totalmente 
equilíbrio entre concisão e complexidade;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: Nota 4 – Há níveis razoáveis 
de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam  totalmente  equilíbrio  entre 
concisão e complexidade.

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  aos  itens  I  a  V   da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

 



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1000 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFS/2010 –  SD PM ADÃO RIBEIRO 
DE ASSIS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  6  –  O 
desenvolvimento da redação, embora demonstre um projeto claro de desenvolvimento do 
tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso  comum,  sem  mostrar  uma 
originalidade  de  enfoque  e/ou  uma  habilidade  acima  da  média  (considerando-se  o 
universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;  

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE: Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata obviedades, 
pois  as  idéias  se  limitam  ao  senso-comum,  com  um alto  grau  de  previsibilidade  e 
“circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 4 – O 
texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de forma adequada 
e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem estruturada e coesa em sua 
totalidade,  além de não  demonstrar  propriedade  e  diversificação  no uso  de recursos 
coesivos;

V– PROPRIEDADE VOCABULAR: Nota 4 – Há níveis razoáveis 
de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam excessos de idéias e/ou idéias 
fragmentadas.  Além  disso,  os  períodos  não  apresentam  totalmente  equilíbrio  entre 
concisão e complexidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I, II, III e V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

 



1.2.2 quanto aos demais quesitos,  o candidato não anexou 
fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido no item 9.2 
do Edital que regula o certame,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1001/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  GUSTAVO 
MIRANDA FERREIRA RODRIGUES interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo: 

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS Nota 6 – O 
candidato demonstra ter bom domínio da língua, embora isso não lhe confira precisão no 
uso da língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída ao item IV  da Avaliação 
de Conteúdo permanece inalterada;

1.2.2 quanto aos demais quesitos gramaticais,  o candidato 
não anexou fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido 
no item 9.2 do Edital que regula o certame;

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1002/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – CB PM CLODOALDO 
VICTOR DE OLIVEIRA interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO:  Nota  2  –  o 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios 
que prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) pra o desenvolvimento do tema,

Por  esses  motivos,  a  nota  atribuída  ao  item  I  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1003/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  CB  PM MARTON 
LUIZ AGOSTINO CÂMARA interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I – PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO - Nota 2 – O 
desenvolvimento do tema se dá de maneira tangencial, com excesso de desvios 
que prejudicam a unidade do texto, além de não demonstrar originalidade de 
enfoque e/ou uma habilidade acima da média (considerando-se o universo dos 
candidatos) pra o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - Nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central; 

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - Nota 
2–  Apresenta  pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos 
lingüísticos,  que  permitem  identificar  alguns  momentos  de  perturbação  na 
coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos;

IV–  ORGANIZAÇÃO  ADEQUADA  DE  PARÁGRAFOS  - 
Nota 2 – Há uma boa de divisão de parágrafos, porém os períodos apresentam 
excessos de idéias e/ou idéias fragmentadas. Não há uma totalidade de equilíbrio 
entre concisão e complexidade presente na divisão dos parágrafos da redação;



V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  Nota  2  –  O  texto 
apresenta muitos desvios e incorreções que, por vezes, comprometem a clareza 
na exposição de idéias. Além disso, o vocabulário é muito limitado e o uso da 
língua padrão não confere ao candidato propriedade e originalidade ao seu texto;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V  da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

1.2.2 quanto  ao quesito  pontuação,  o candidato não 
anexou  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada,  deixando,  assim,  de  observar  o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame;

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a 
nota do recorrente inalterada e não conhecer  do pedido referente ao quesito 
pontuação, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1004/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010 -  SD PM MARCELO 
CAETANO RIBEIRO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA  PROPOSTO:  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema.

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 
6  –  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I e IV da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada.

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1005/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos  incisos  I,  II,  número  34,  e  inciso  III  do  art.  10  do  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  SÉRGIO 
RODRIGUES GODINHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a comissão de análise de recursos,  após avaliação, 
verificou que o candidato deixou de observar o previsto no subitem 9.5.2 do edital 
que regula o certame, in verbis: “9.5.2 Nos recursos contra a prova de redação as 
razões do candidato deverão ser apresentadas em folha avulsa aos seus dados de 
identificação, conforme orientações constantes do formulário do anexo “D”, sob pena 
de não ser conhecido.”;

2 RESOLVE:

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

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

Belo Horizonte-MG, 28  de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1006/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2010  –  CB  PM  ELAINE 
CRISTINA DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  do  título,  o  erro  assinalado  foi  pela 
colocação do ponto final. Não se encontra na gramática referenciada para este 
concurso nenhum título, de qualquer um dos textos, que possua ponto final. O 
ponto não será revertido;

1.2.2 nas linhas 16 e 17, os erros assinalados foram 
pelo fato da candidata ter utilizado de vírgulas antes das expressões “ talvez não 
só por idealismo” e “por moral e ética”,  respectivamente, por se tratarem de 
adjuntos adverbiais. Os pontos não serão revertidos;

1.2.3 na linha 23, o erro assinalado foi pela candidata 
ter deixado de utilizar vírgula antes da expressão “para que o princípio...”, o que 
segundo Cegalla está correto por se tratar de locução proporcional podendo ser 
substituída  por  “visto  que”,  não  sendo  empregada  a  vírgula.  O ponto  será 
revertido;

1.2.4 na linha 24, o erro assinalado foi pela candidata 
ter deixado de utilizar vírgula ao iniciar a expressão “sem poder expressar...”, o 
que segundo Cegalla pode ser opcional. O ponto será revertido;

1.2.5  nas  linhas  2  e  16,  os  erros  assinalados  com 
referência à Morfo-Sintaxe, em desfavor da candidata, são improcedentes, serão 
revertidos dois pontos;



1.2.6 na linha 9, o erro assinalado foi pela candidata ter 
deixado de utilizar a preposição “de” na expressão “esquecem-se que também 
deverão...”, contudo, como o verbo esquecer é transitivo indireto há necessidade 
de que seja inserida a preposição “de”. Assim, a frase correta é “ esquecem-se 
de que também deverão...”. O ponto não será revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 60 (sessenta) para 64 (sessenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1007/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  FERNANDO 
DIAKSON GONTIJO SOARES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com 
sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do título  foi  assinalado erro ortográfico pela 
colocação do ponto final. Não se encontra na gramática referenciada para este concurso 
nenhum título, de qualquer um dos textos, que possua ponto final. O ponto não será 
revertido;

1.2.2 nas linhas 04, 05, 09 e 13, os erros assinalados foram 
pelo  candidato  ter  infringido  regras  com  relação  à  Morfo-Sintaxe,  contudo,  ao  ser 
verificado  junto  à  Cegalla  e  após  análise  de  cada  item solicitado  pelo  candidato,  a 
comissão julgou improcedente a penalização do recorrente, devendo ser revertidos 04 
pontos,

1.2.3 na linha 19, o candidato questionou o motivo de ter 
sido penalizado com a perda de 02 pontos em Morfo-Sintaxe. Foi verificado que nenhuma 
pontuação foi retirada na linha em lide, portanto, não há reversão de pontos;

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 60 (sessenta) para 64 (sessenta e quatro) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.
          

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1008/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  –  SD  PM  MARCOS 
FERREIRA LOPES interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do Título foi assinalado erro ortográfico 
pela colocação do ponto final. Não se encontra na gramática referenciada para 
este concurso nenhum título, de qualquer um dos textos, que possua ponto final. 
O ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 15, o candidato solicita revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto, por haver utilizado o período “ 
se todos têm o direito de exercê-los” entre vírgulas, por ser oração subordinada 
adverbial condicional. Após análise, constatou-se que o candidato não sustentou 
corretamente sua solicitação, pois, uma oração subordinada adverbial condicional 
não  é  posta  entre  vírgulas,  conforme  consta  em Cegalla.  O  ponto  não  será 
revertido,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota do recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 28 de maio de  2010.

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1009/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM LUÍS CARLOS 
DE SOUSA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da 
prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 nas linhas do Tema e do Título foram assinalados 
dois  erros  ortográficos  pela  colocação  do  ponto  final.  Não  se  encontra  na 
gramática referenciada para este concurso nenhum título, de qualquer um dos 
textos, que possua ponto final. E na prova  apresentada ao candidato, onde está 
escrito o tema, percebe-se que ele não está seguido de ponto final. Os pontos 
não serão revertidos;

1.2.2 na linha 06 foi assinalado um erro de ortografia. 
Após análise da redação e das razões, os pontos não serão revertidos pelo fato 
do candidato ter escrito a palavra “nação” grafando o “til” entre as letras “a” e 
“o”;

1.2.3 na linha 22, o candidato solicita revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de um ponto. Após análise constatou-se, que 
o candidato não cometeu nenhum erro. O ponto será revertido;

1.2.4 na linha 09, o candidato solicita revisão pelo fato 
de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por  haver  utilizado de  vírgula 
para separar uma oração subordinada adverbial reduzida que indica finalidade. 
Após análise, constatou-se que o candidato ocorreu em erro, pois, no contexto 
de sua redação a expressão “para expressar de forma correta os pensamentos”, 
trata-se de uma oração subordinada adverbial final, o que não vem antecedida 
por vírgula, conforme consta em Cegalla. O ponto não será revertido,



2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 79 (setenta e nove) para 80 (oitenta) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28 de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1010/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM DANIEL DOS 
SANTOS SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota 
da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  4,  foram  assinalados  dois  erros  de 
ortografia. Após análise da redação e das razões, um ponto será revertido por se 
tratar de erro idêntico. O erro se deve à forma como o candidato grafou o “til” de 
forma duvidosa, entre as letras “a” e “o”, nas palavras: “não e expressão”;

1.2.2 nas linhas 5, 7, 13, 17 e 20, foram assinalados 
erros de ortografia. Após análise da redação e das razões, os pontos não serão 
revertidos pelo fato do candidato ter escrito as palavras grafando um traço sobre 
a letra “o”. Não se trata de erros idênticos, devido ao fato de serem palavras 
diferentes e o “til” não foi empregado, diferente do que ocorreu na linha 4;

1.2.3 na linha 7 foi assinalado um erro de pontuação. 
Após  análise  da redação  e  das  razões,  percebe-se  que a  marcação  acertada 
ocorreu porque o candidato colocou um ponto e vírgula após a abreviatura de 
“etc.”;

1.2.4 na linha 17 foi assinalado um erro de pontuação. 
Após  análise  da redação  e  das  razões,  percebe-se  que a  marcação  acertada 
ocorreu porque o candidato colocou uma vírgula entre as palavras “conscientizar” 
e “sobre”,  na oração: “enquanto a população não aceitar e se conscientizar  , 
sobre a liberdade...”. O emprego da vírgula não está correto;

1.2.5 na linha 19 foi assinalado um erro de pontuação. 
Após  análise  da redação  e  das  razões,  percebe-se  que a  marcação  acertada 



ocorreu porque o candidato não colocou uma vírgula entre as palavras “excluída” 
e “pelos”, na oração: “um mundo moderno problemático, para a parte excluída 
pelos menos informados...”. Além do mais construiu um período longo e sem 
pausas;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 65 (sessenta e cinco) para 66 (sessenta e seis) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1011 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I, II, número 34, e inciso III do art. 10 do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 
(R-100), e considerando a Resolução nº 4.052, de 27/11/2009, as condições previstas no 
Edital  DRH/CRS nº  02,  de  28/01/2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para 
admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2010 – CB PM SÉRGIO FERREIRA 
CARVALHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de 
redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto aos demais quesitos gramaticais,  o candidato 
não anexou fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o contido 
no item 9.2 do Edital que regula o certame;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

V  -  PROPRIEDADE  VOCABULAR  -  o  texto  apresenta  uma 
razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo  demasiadamente  simples  ou 
demasiadamente prolixo. O candidato apresenta pouca precisão vocabular, sem utilizar a 
língua padrão para expressar-se com propriedade e originalidade.

Por esse motivo, a nota atribuída ao item V da Avaliação de 
Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido quanto ao conteúdo, mantendo a nota 
do recorrente inalterada e não conhecer dos pedidos referentes aos demais quesitos, por 
falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1012 /10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos  incisos  I,  II,  número  34,  e  inciso  III  do  art.  10  do  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as 
condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/2010 – SD PM SÉRGIO LUIZ 
MARQUES DE LIMA  interpôs recurso administrativo  por não concordar  com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  na  linha  05  foi  retirado  um  ponto  no  quesito 
ortografia por ter utilizado a palavra “lapso”. As argumentações procedem, o ponto 
será revertido;

1.2.2 quanto ao pedido de revisão do gabarito da prova 
Objetiva, este foi revisto e verificou-se que não há alterações a serem feitas, sendo a 
nota do candidato correspondente a 175,00 (cento e setenta e cinco) pontos, 

2 RESOLVE:

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

2.2  deferir  o  pedido  parcialmente,  devendo  a  nota  ser 
alterada de 78 (setenta e oito) para 79 (setenta e nove) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,  28  de maio de  2010.

          
             (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1013/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2010  -  SD  PM TATIANA 
LIMA DA SILVA interpôs recurso administrativo  por  não concordar  com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha 7, por se tratar de uma enumeração, a 
vírgula colocada entre o sujeito composto e o verbo não está correta. Por este 
motivo, o ponto não será revertido;

1.2.2 na linha 26, os pontos não serão revertidos pois 
a candidata deveria usar iniciais maiúsculas para gravar: ‘Ditadura Militar’, pois 
segundo a gramática os  nomes de festas religiosas, épocas históricas, eventos 
históricos,  e eras ou períodos geológicos. Ex.:  Idade Média,  República Velha, 
Renascença,  Ramadã, Período  Neolítico,  Era  Mesozóica,  Proclamação  da 
República, Natal, Dia do Trabalho, entre outros, devem ser escritos com a inicial 
maiúscula,

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, mantendo a nota da recorrente 
inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28 de maio de  2010.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1014/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  -  SD  PM  SÉRGIO 
HENRIQUE  ZILOCHI  SOARES  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 quanto ao pedido da  linha do Título, o candidato 
não anexou fotocópia da bibliografia pesquisada, deixando, assim, de observar o 
contido no item 9.2 do Edital que regula o certame;

1.2.2 quanto ao conteúdo:

I  –  PERTINÊNCIA AO TEMA PROPOSTO -  Nota  4  –O 
desenvolvimento da redação se dá apenas com uso superficial de informações de 
senso comum, sem demonstrar uma habilidade acima da média (considerando-se 
o universo dos candidatos) para o desenvolvimento do tema;

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE - Nota 2 – O ponto de vista não é claro, pois o candidato 
limita-se a lançar idéias soltas sem relação entre si. O texto apresenta problemas 
sérios  de  articulação  de  conteúdo  em  todos  os  níveis  na  amarração  dos 
argumentos à tese central;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES - Nota 
2–  Apresenta  pouca  progressão,  com  alguns  problemas  no  uso  de  recursos 
lingüísticos,  que  permitem  identificar  alguns  momentos  de  perturbação  na 
coesão do texto, além de não haver uma relação explícita entre os argumentos 
desenvolvidos;

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a III da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,



2 RESOLVE:

2.1  indeferir  o  pedido  quanto  ao  conteúdo  e  não 
conhecer do pedido referente ao quesito gramatical, por falta de amparo legal, 
mantendo a nota do recorrente inalterada.

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

Belo Horizonte-MG,  28   de maio de  2010.

                                    
  

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



 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1015/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CFS/2010  -  SD  PM  LUZIANA 
MARINHO FONSECA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha do Título não foram assinalados erros;

1.2.2  nas  linhas  1,3,  4,  6,  10,  13,  15  e  25  foram 
assinalados  erros  de  ortografia.  Após  análise  da  redação  e  das  razões 
apresentadas  pela  candidata,  os  pontos  não  serão   revertidos  pelo  fato  da 
candidata ter escrito as palavras grafando o “til” sobre a letra “o”. Não se trata 
de erros idênticos,  devido ao fato de serem palavras diferentes (expressão – 
linha  1  e  não  –  linha  25,  entre  outras)  e  que  o  “til”  não  foi  empregado 
corretamente;

1.2.3 na linha 9, o corretor assinalou o til  da palavra 
“expressão”, porém não retirou ponto. O erro  assinalado de ortografia ocorreu 
pela  forma  como  a  candidata  escreveu  a  palavra  “consciente”,  com  acento 
circunflexo no primeiro “e”, da citada palavra. O ponto não será revertido;

1.2.4  nas  linhas  6  e   12,  após  análise  das  orações, 
serão revertidos dois pontos retirado do candidato, no quesito morfo-sintaxe,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada de 52 
(cinquenta e dois)  para 54 (cinquenta e quatro) pontos;



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

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

Belo Horizonte-MG,   28    de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1016/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010 –  SD PM EDNALDO 
ALVES RODRIGUES  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
somatório de sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que candidato faz jus ao pleiteia. Serão revertidos 10 pontos, por ter 
ocorrido erro, no somatório final de sua nota,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 71 (setenta e um) para 81 (oitenta e um) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1017/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM  DANIEL 
SOUZA  SANTOS  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
somatório de sua nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que candidato faz jus ao pleiteia. Serão revertidos 10 pontos, por ter 
ocorrido erro, no somatório final de sua nota,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 49 (quarenta e nove) para 59 (cinquenta e nove) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

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



 

Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1018       /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS 
HUMANOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições previstas  nos incisos I,  II,  número 34, e inciso  III  do art.  10 do 
Decreto  nº  18.445,  de  15/04/1977  (R-100),  e  considerando  a  Resolução  nº 
4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CFS/2010  –  SD  PM ROGÉRIO 
ALVES MONTEIRO interpôs recurso administrativo  por não concordar com sua 
nota da prova de redação, solicitando, ao final, sua revisão;

 1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, 
verificou que:

1.2.1 na linha  Tema: o candidato solicita revisão pelo 
fato de ter sido penalizado com a perda de 01 ponto por  haver transcrito o tema 
para  a  folha  de redação,  com aspas.   Após análise  realizada pela  comissão, 
constatou-se, que o candidato transcreveu as aspas do tema para a sua folha de 
redação  e o ponto será revertido;

1.2.2 quanto ao conteúdo: 
 

I  –  PERTINÊNCIA  AO  TEMA PROPOSTO:  Nota  6  –  O 
desenvolvimento  da  redação,  embora  demonstre  um  projeto  claro  de 
desenvolvimento  do  tema,  evidencia  ingenuidade  e  proximidade  ao  senso 
comum, sem mostrar uma originalidade de enfoque e/ou uma habilidade acima 
da média (considerando-se o universo dos candidatos) para o desenvolvimento 
do tema;  

II  –  ARGUMENTAÇÃO  COERENTE  DAS  IDÉIAS  E 
INFORMATIVIDADE:  Nota 4 – O ponto de vista desenvolvido apenas constata 
obviedades, pois as idéias se limitam ao senso-comum, com um alto grau de 
previsibilidade e “circularidade” de idéias no interior do texto;

III – ADEQUAÇÃO DO USO DE ARTICULADORES: Nota 4 
– O texto apresenta pouca progressão e o uso de recursos coesivos se faz de 
forma adequada e não sofisticada. A redação não se apresenta, contudo, bem 



estruturada e coesa em sua totalidade, além de não demonstrar propriedade e 
diversificação no uso de recursos coesivos; 

IV– ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE PARÁGRAFOS: Nota 
6  –  Há  níveis  razoáveis  de  divisão  de  parágrafos,  porém  os  períodos  não 
apresentam totalmente equilíbrio entre concisão e complexidade;

V–  PROPRIEDADE  VOCABULAR:  Nota  4  –  O  texto 
apresenta  uma  razoável  complexidade  sintática,  ou  por  um  estilo 
demasiadamente  simples  ou  demasiadamente  prolixo.  O  candidato  apresenta 
pouca precisão vocabular, sem utilizar a língua padrão para expressar-se com 
propriedade e originalidade.

Por esses motivos, a nota atribuída aos itens I a V da 
Avaliação de Conteúdo permanece inalterada,

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir o pedido parcialmente, devendo a nota ser 
alterada de 79 (setenta e nove) para 80 (oitenta) pontos;

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

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

Belo Horizonte-MG,   28  de maio de  2010.

          
            (a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM

             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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