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Brigada Militar 
Aditamento nº 005 ao Edital nº009/DE-DET/2018 – CMPA 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

BRIGADA MILITAR 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

ADITAMENTO Nº005 AO EDITAL Nº 009/DE-DET/2018(RETIFICADO) 

 

SOLUÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCESSO SELETIVO 

DE ADMISSÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO COLÉGIO MILITAR DE 

PORTO ALEGRE E SANTA MARIA, PARA O ANO DE 2018. 

 

1 . O Diretor do Colégio Tiradentes de Porto Alegre, no uso de suas atribuições 

e de acordo com os regramentos previstos no EDITAL Nº 009/DE-DET/2018, em 

consonância com os princípios administrativos, soluciona o recurso administrativo 

interposto pela candidata MARIA EDUARDA POCZLOARDOLOSKI GRASS, RG 

8113505971, Inscrição 801: 

Recurso: A candidata, através de seu responsável legal requer a recontagem 

do cartão de respostas da prova intelectual alegando ter constatado a falta de 

registros de acertos nas questões de matemática e português. 

Análise e parecer do recurso: O Comandante do CTBM-PA deferiu o pedido, 

procedendo uma nova correção da grade de respostas da candidata MARIA EDUARDA 

POCZLOARDOLOSKI GRASS, RG 8113505971, sendo constatado que houve acerto 

de 9 (nove) questões em matemática e 9  (nove) em português, procedendo-se a 

reclassificação de sua colocação no processo seletivo. 

 

2 . O Diretor do Colégio Tiradentes de Porto Alegre, no uso de suas atribuições 

e de acordo com os regramentos previstos no EDITAL Nº 009/DE-DET/2018, em 

consonância com os princípios administrativos, soluciona o recurso administrativo 

interposto pela candidata MARIA EDUARDA POCZLOARDOLOSKI GRASS, RG 

8113505971, Inscrição 801: 
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Recurso: A candidata, através de seu responsável legal requer vistas na prova 

e grade de resposta da candidata SOFIA DE BRITO ZÍLIO, inscrição nº 805, alegando 

que quando estava encaminhando sua filha para realização da prova, ouviu do Major 

Zílio referir que a vaga estava destinada para filha dele, deixando subentendido que a 

jovem teria conhecimento das respostas ou algo parecido. 

Análise e parecer do recurso: O Comandante do CTBM-PA deferiu o pedido, 

dando-lhe vistas na prova e na grade de respostas da candidata, procedendo uma nova 

correção da grade de respostas da candidata SOFIA DE BRITO ZÍLIO, inscrição nº 805, 

comprovando que não qualquer tipo de alteração nos registros e que ela efetivamente 

acertou 19 (dezenove) questões, não havendo correções a serem feitas quanto a 

classificação dessa candidata.  

 

Quartel em Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2018. 

 

RONALDO BUSS – Ten Cel QOEM 

Diretor Interino de Ensino 

 

 


