
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 111/17-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 13, de
22 de agosto de 2016, que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM),  para o ano de 2017,
(CFSd QPPM/2017)- RMBH, 17ª e 18ª RPM e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato,  inscrição n. MG-14426866, DYLLAN PENHAL REIS DE SOUZA,
foi ausente no exame do subitem 6.54 do edital do concurso, conforme ato publicado em 17 de
julho de 2017, no site do CRS;

1.2 foi interposto recurso administrativo contra o resultado do referido exame, sendo
que a administração deixou de conhecê-lo, considerando que não foi observado o prazo para sua
interposição, conforme preceitua o edital regulador;

 
1.3 em 25/08/2017, o candidato apresentou pedido de reconsideração do despacho

administrativo que deixou de conhecer  o recurso, ao argumento que o prazo limite para o recurso
seria em 22/07/2017, pelo fato de ter iniciado sua contagem somente após encerrados os dois
dias úteis que a administração possui para entregar documentos disponibilizáveis ao candidato,
para subsidiar o recurso;

1.4 o candidato foi ausente no exame do subitem 6.54 do edital do concurso, motivo
pelo  qual  inexistem  documentos  disponibilizáveis  para  subsidiar  recurso,  não  se  aplicando  o
disposto no item 8.1.2, mas sim o previsto na regra geral dos recursos, contida no item 8.1.1 do
edital do certame;

1.5  diverso  do  alegado  pelo  candidato,  não  foi  anexado  ao  referido  recurso
administrativo o exame do subitem 6.54 do edital do concurso, mas tão somente um resultado de
exames complementares de saúde que não se refere ao exame em questão, cujos procedimentos
são diferentes dos utilizados nos exames complementares;

1.6 o item 8.1.10 do edital estabelece que "a solução de recursos será definitiva, não
cabendo novos recursos contra matéria já solucionada, ainda que por parte de outros candidatos".

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2017.

(a) EMERSON MOZZER, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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