
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022-DRH/CRS 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no 

uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução no 

4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o edital DRH/CRS nº 15/2021, de 

30/12/2021, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso Especial de 

Formação de Sargentos da PMMG (CEFS I-2022) e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O policial militar Nº 137.194-7, CB PM WENDERSON CORREIA MORAES, 

apresentou requerimento administrativo, protocolo nº 049 de 24 de janeiro de 2022, no 

qual informa ter perdido o prazo para efetuar sua inscrição para participar do Curso 

Especial de Formação de Sargentos (CEFS/2022), regulado pelo Edital DRH/CRS nº 

15/2021, e solicita que seja convocado para realizar referido curso ao argumento de que 

edital não foi amplamente divulgado através dos portais de comunicação e da Intranet PM 

e que sua convocação não acarretaria prejuízo para o certame nem para terceiros tendo 

em vista que preenche todos os requisitos previstos no edital. 

1.2 O edital do CEFS I-2022 foi publicado e amplamente divulgado na página principal 

do CRS em 30 de dezembro 20211 e na mesma data foi divulgado na página principal da 

Intranet PM2 e ainda foi publicado na Separata do Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) 

nº 03, a qual é de amplo acesso a qualquer policial militar. 

                                                 
1
https://inscricaocrs.policiamilitar.mg.gov.br/#/concurso/search/0 

2
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/intranet/app/publicacao/consulta.action?act=getPublicacaoById&form.ma

p.idPubVisualiza=881886 
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1.3 O edital regulamentador do certame trouxe, especificamente, o período de 

realização de inscrições para o processo seletivo, que ocorreu de 31 de dezembro de 2021 

a 14 de janeiro de 2022, conforme anexo “A” do edital, sendo as inscrições realizadas 

somente via internet. 

5.2 As inscrições serão feitas somente via internet, por meio do site , no 
período estabelecido no calendário de atividades do processo seletivo, 
constante do ANEXO “A” deste edital, sendo que os requisitos para ingresso 
serão aferidos conforme previsão trazida, especificamente, nos subitens 2.1 
e seguintes. 
 

 

1.4 Não é possível realizar a inscrição fora do período previsto, conforme item 5.9 do 

edital, “não serão aceitas inscrições provisórias, condicionais, extemporâneas ou que não 

atendam rigorosamente ao estabelecido neste edital”. 

1.5 O candidato é responsável por acompanhar as publicações relacionadas ao cursos 

e concursos que tenha interesse de realizar na Instituição. 

10.2 É responsabilidade do candidato acompanhar as publicações 
referentes às instruções, orientações, convocações e resultados 
relacionados ao processo seletivo, previstos neste edital, por meio do site 
do CRS. 

 

1.6 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a administração quanto 

aos candidatos, não sendo possível atender ao pleito do candidato em cumprimento aos 

princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital e isonomia. 

2 RESOLVE: 

2.1 INDEFERIR o requerimento do candidato em conformidade com os princípios da 

vinculação do edital e isonomia. 

Belo Horizonte/MG, 01 de fevereiro de 2022. 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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