
 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 72.10/2021-DRH/CRS 

 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS 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 disposto no 

edital nº 03/2021, de 26 de março de 2021, que regula os Exames 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 2021, e, 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 157.902-8, 3º SGT PM MANOEL JUNIO SOARES RUAS, lotado no 51º 

BPM/11ª RPM, candidato inscrito regularmente no EAP/2021, interpôs recurso 

administrativo, por meio do Painel Administrativo, protocolo nº 

202108043048942-2108, no dia 25 de agosto de 2021, pleiteando o acréscimo de 

2,50 (dois vírgula cinquenta) pontos à prova objetiva; 

1.2 O resultado final do EAP/2021 foi publicado no site do CRS, no dia 20 de agosto 

de 2021 e o edital regulador do certame prevê, nos subitens 6.1 e 6.5: 

6.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, de qualquer resultado ou 
de ato específico, devendo o candidato protocolar requerimento conforme 
modelo constante do ANEXO “E”, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
considerando-se o calendário oficial da cidade de Belo Horizonte.  
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6.5 Os demais recursos serão dirigidos ao Coronel PM Diretor de Recursos 
Humanos, em instância única, e serão protocolados: 
a) somente pessoalmente pelo candidato ou por interposta pessoa, no 
Centro de Recrutamento e Seleção, localizado na Rua dos Pampas, n. 701 
– bairro Prado – Belo Horizonte/MG, em dias úteis, no horário durante o 
expediente administrativo, não se admitindo recursos entregues após este 
prazo; 
b) pelos correios, via Sedex, com Aviso de Recebimento (AR), sendo a 
tempestividade verificada de acordo com a data da postagem, endereçado 
ao Centro de Recrutamento e Seleção, localizado na Rua dos Pampas, n. 
701 – bairro Prado – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.411-073. (grifo nosso) 

1.3 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração 

quanto aos candidatos ao EAP/2021, não sendo possível atender ao pleito do 

candidato, tendo em vista a intempestividade da interposição, bem como a 

inobservância da forma de envio estabelecida expressamente no edital. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 NÃO CONHECER O RECURSO, haja vista que não preenche pressuposto de 

admissibilidade, quais sejam, tempestividade e forma. 

 

Belo Horizonte/MG, 30 de agosto de 2021 

 

RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CORONEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  
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