
 
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1020/10-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  FARLEI  FERNANDES 
PENIDO  interpôs recurso administrativo por não concordar com sua nota da prova de redação, 
solicitando, ao final, revisão da prova;

1.2 em 28 de maio de 2010 foi publicado o Despacho Administrativo nº 
820/10 – DRH/CRS, deixando de conhecer as alegações do candidato por este não ter observado as 
orientações contidas no anexo “D” do Edital que regula o certame;

1.3 posteriormente foi verificado que havia erro de somatório em sua 
redação,  no campo referente  à pontuação,  e que este erro não foi  detectado no momento da 
publicação do Despacho Administrativo  nº 820/10 – DRH/CRS;

1.4 conforme a Súmula 473, a Administração Pública pode rever seus 
atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais;

2 RESOLVE:

2.1  retificar  o  Despacho  Administrativo  nº  820/10  –  DRH/CRS  em 
relação ao candidato  SD PM FARLEI FERNANDES PENIDO;

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

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

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

Belo Horizonte-MG, 31  de maio de  2010.

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


	 
	Nossa profissão, sua vida.
	DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1020/10-DRH/CRS


