
ATO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARA REALIZAÇÃO
DO 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 2019.

A 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,  considerando  o
disposto no  edital  nº 02/2019, de 08/03/2019, 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 2019, e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato abaixo relacionado, inscrita regularmente no  EAP/2019,
apresentou  requerimento  administrativo,  por  meio  do  Painel  Administrativo,
pleiteando  a  desistência  do  referido  exame,  por  estar  frequentando  o  Curso  de
Operações Especiais (COESP/2019);

1.2 conforme prevê o subitem 8.3 do edital regulador do certame: “Após a
confirmação  da  inscrição  pela  internet  no  EAP/2019,  o  comparecimento  às
atividades do processo seletivo passa a ser obrigatório, constituindo ato de serviço
para todos os efeitos”;

1.3 o referido edital estabelece no subitem 8.3.1 o seguinte:

O candidato que se enquadrar na hipótese do subitem anterior e havendo situação,
devidamente justificada, que o impeça de participar do certame, de modo a evitar
responsabilização  disciplinar,  esse  deverá  protocolar  o  pedido  de  desistência
com no  mínimo 15  (quinze)  dias de  antecedência  da  data  de  realização  das
provas, avaliações, exames ou testes a que se referir. (grifo nosso)

1.4 o requerimento do candidato foi enviado no dia 01 de julho de 2019,
contrariando o disposto no subitem 8.3.1 do edital;

1.5  insta  salientar  que  o  princípio  da  vinculação  ao  edital  norteia  os
certames. O doutrinador Hely Lopes Meirelles (2002, p. 87) afirma que:

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos  não
podem ser descumpridos,  nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de
seus  aplicadores  e  destinatários, uma  vez  que  contêm  verdadeiros  poderes-
deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos. (grifo nosso)

1.6  o  edital  é  lei  entre  as  partes  e  os  seus  termos  atrelam  tanto  a
Administração quanto os candidatos do EAP/2019, não sendo possível atender ao
pleito da candidata,  em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo
vinculação ao edital e isonomia.



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido do candidato, face ao disposto no subitem 1.4 deste
ato.

ORD. NR. PM GRAD. NOME DATA PROTOCOLO

1 150.389-5 3º SGT ADRIANO GOMES DE SOUZA 01/07/2019 201907012714529-1907

Belo Horizonte, 02 de julho de 2019.

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


