
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 069 /20-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 nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 05/2020, 

de 21 de julho de 2020, que regula o Curso Especial de Formação de Sargentos do QPPM e 

QPE, para o ano de 2020 (CEFS/2020) –Turma II, e 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 
1.1 o nº 131.807-0, CB PM JOAQUIM LUIZ DE SOUZA, lotado na 16ª Cia Ind PM, protocolou 

requerimento administrativo, via correios, protocolo nº 549, em 24 de agosto de 2020, 

pleiteando sua participação no CEFS/2020 –Turma II; 

 

1.2 segundo o militar, não efetuou sua inscrição no curso haja vista que estava aguardando 

sua nota no Treinamento Policial Básico (TPB). Posteriormente, aduziu que esqueceu de 

efetuar a inscrição pois está passando por um período de enfermidade; 

 

1.3 de acordo com o Anexo “A” do edital, a inscrição no CEFS/2020 –Turma II ocorreu no 

período de 22 de julho a 11 de agosto de 2020; 

 

1.4 os motivos alegados pelo militar, não encontram amparo no edital do certame, portanto, 

não podendo ser atendido pela Administração do concurso; 

 

1.5 o edital é lei entre as partes, não sendo possível atender ao pleito do requerente, em 

cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo ao da vinculação ao edital. 

 

 

 Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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2. RESOLVE: 

 

2.1 com base nos subitens 1.3, 1.4 e 1.5 deste Despacho Administrativo, indeferir o 

requerimento, em obediência ao princípio da vinculação ao edital. 

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção  
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