
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 067/2020-DRH/CRS 

 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

(CRS), no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela 

Resolução n. 4.452, de 14 de janeiro de 2016 e nos termos do edital nº 03/2020, de 09 

de março de 2020, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1os Tenentes 

do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os 1os e 3os Sargentos do QPPM e do QPE, para o 

ano de 2020, (EAP/2020), e 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o nº 134.726-9, 3º SGT PM LUCIANO RODRIGUES CARDOSO, lotado no 13º BPM/1ª 

RPM, protocolou em 21 de agosto de 2020 na unidade, requerimento administrativo 

pleiteando inscrição no EAP/2020. A Seção Administrativa do 13º BPM, por sua vez 

encaminhou o referido documento ao CRS, mensagem via “PA”, protocolo nº 

202008027953253-2008; 

1.2 em apreciação ao requerimento, observou-se que o militar não preenchia o requisito do 

subitem 2.1.2, alínea “e” do edital do EAP/2020, qual seja: “ter sido o 3º Sargento do QPPM 

e QPE, promovido ao referido posto até dezembro de 2016”; 

1.3 anteriormente ao seu requerimento, o militar ajuizou ação, processo nº 5041003-

71.2019.8.13.0024, pleiteando sua promoção por ato de bravura. Foi proferida sentença 

procedente, declarando o direito à promoção por ato de bravura, com retroação à data de 27 

de outubro de 2015, determinando sua imediata promoção a partir da referida data. O Ato de 
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promoção foi publicado no BGPM nº 62, de 18 de agosto 2020, com retroação a partir de 27 

de outubro de 2015; 

1.4 o art. 216, caput, da Lei nº 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), 

estabelece: “A promoção por ato de bravura dispensa outras exigências legais, sendo 

facultada a partir da data do evento”; 

1.5 com a promoção a 3º Sargento PM, por ato de bravura, concedida por sentença, o militar 

passa a possuir todos os requisitos para inscrição no EAP/2020. 

 

2. RESOLVE: 

2.1 em razão do disposto nos subitens 1.3 e 1.5 deste Despacho, assegurar ao requerente 

sua inscrição no EAP/2020, em cumprimento à disposição legal e às regras editalícias; 

2.3 determinar a Seção de Concursos e Seção de Informática do CRS, que adotem as 

providências junto ao sistema do processo seletivo, para que possa ser efetivada a inscrição 

do candidato, e informações sobre o seu local de prova. 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM  
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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