
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 38 /2017-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 nº 04/2017, de 15 de março de 2017, que regula o processo seletivo interno para o
Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE E QOS e para
os 1º e 3º Sargentos do QPPM E QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2017,
e:

1. CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato ao EAP/2017, nº 103.253-1, 1º Sgt PM Varley
Charles Felisberto interpôs requerimento administrativo solicitando a mudança da data da
Prova Objetiva, em virtude de crença religiosa (Adventista do Sétimo dia), ficando
impossibilitado de realizar a avaliação no dia 15/07/2017, sábado;

1.2 o Edital do certame, dispõe em seus subitens 4.1 e 4.10, in
verbis:

4.1 O EAP/2017 constará de prova objetiva, sem consulta,
conforme o quadro do candidato, de acordo com o conteúdo
programático previsto no ANEXO “D” deste edital, a ser
aplicada, para todos os candidatos, no dia
15/07/2017-SAB, com chamada para todos os candidatos às
08h, cada um em sua respectiva sala de prova. (Grifo nosso)

4.10 Não haverá segunda chamada para a prova, nem
sua aplicação fora do local e horário estabelecidos neste
edital, exceto para o previsto no subitem 7.12. (Grifo nosso)

1.3 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a
Administração quanto aos candidatos do EAP, não sendo possível a modificação da data da
prova em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo vinculação ao Edital,
isonomia e moralidade.

2 RESOLVE

2.1 indeferir o pedido do candidato mencionado, e manter a data da
prova do EAP/2017 conforme prevista no Edital DRH/CRS Nº 04/2017, DE 15 DE
MARÇO DE 2017.

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

Belo Horizonte, 02 de maio de 2017.

(a)EMERSON MOZZER, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS




