
 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 85/2021-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 nº 06/2021, de 10 de junho de 2021, 

que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia 

Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2022 (CFSd QPPM/2022), inserto no “Minas 

Gerais”, nº 115, de 12 de junho de 2021, e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O candidato LUCAS RAMLAHO SILVA, inscrição 17390887, inscrito regularmente no 

CFSD QPPM/2022, vagas para 15ª RPM, protocolizou requerimento administrativo, 

protocolo nº 383/2021, de 27 de setembro de 2021, pleiteando alterações dos dados 

pessoais na ficha de inscrição; 

1.2 O candidato alega, em síntese, que constatou no dia da realização da prova objetiva 

erro de digitação no seu sobrenome, onde se lê “Ramhalo” devia constar “Ramalho”;  

1.3 O edital regulador do certame estabelece nos subitens 6.9 e 6.9.1, respectivamente, 

ipsis litteris: 

6.9 O preenchimento dos dados pessoais no ato da inscrição é de inteira 
responsabilidade do candidato, que assume suas declarações, podendo 
responder penal, civil ou administrativamente pelos dados lançados.  

6.9.1 Durante todo o período de inscrição, será possibilitada ao candidato a 
retificação de eventuais erros de digitação ou acerto de dados. Encerrado o 
período de inscrições, o sistema fica definitivamente indisponível para o candidato 
que não mais poderá modificar seus dados. 
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1.5 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração quanto 

aos candidatos do CFSD QPPM/2022, não sendo possível atender ao pleito do candidato, 

em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital e 

isonomia, visando à preservação da igualdade entre todos os candidatos. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 INDEFERIR o pedido do candidato, em conformidade com os princípios da vinculação 

ao edital e isonomia. 

 

Belo Horizonte/MG, 01 de outubro de 2021 

 
 
 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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