
 

 

 

 

 
 
 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 133/17-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 DRH/CRS nº 11/2017, 
de 01/09/2017, que regula o Processo Seletivo interno para o Curso de Especialização em Segurança 
Pública da Polícia Militar para o ano de 2018 (CESP/2018), e: 

 
1 CONSIDERANDO QUE  

 
1.1 o nº 129.282-0, Cap PM DÉBORA SANTOS PERPÉTUO ANTUNES, interpôs 

recurso administrativo através do Painel Administrativo de nº 15066274207151217902-1709, de 
28/09/2017, por não concordar com o indeferimento para a reserva de vaga prevista no subitem 1.3 do 
Edital DRH/CRS nº 11/2017, de 11/09/2017; 

 

1.2 os atos de reserva de vaga e de indeferimentos de reserva de vaga foram 
publicados no site do CRS no dia 22/09/2017; 
 

1.3 o edital regulador do certame prevê, em seus subitens 9.1, 9.3 e 9.7, 
respectivamente, ipis litteris: 
 

9.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis 
contados a partir do primeiro dia útil após a data de divulgação no endereço 
eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, do gabarito oficial da prova objetiva ou 
de ato específico, conforme modelo constante do ANEXO “B”, considerando-se o 
calendário da cidade de Belo Horizonte. Deixarão de ser conhecidos os recursos 
protocolados fora do prazo.  
... 
9.3 Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor de Recursos Humanos, em única 
instância, e serão protocolados:  
a) pessoalmente pelo candidato ou mediante procuração original, assinados pelo 
candidato, no Centro de Recrutamento e Seleção, localizado à Rua dos Pampas, 
nº 701, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG, em dias úteis, no horário de 08h30min às 
17h. 
b) pelos correios, via SEDEX, sendo a tempestividade verificada de acordo com a 
data da postagem, endereçada ao Centro de Recrutamento e Seleção, localizado 
à Rua dos Pampas, n. 701 – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.411-073. 
c) não será admitida qualquer outra forma de encaminhamento de recurso. 
... 
9.7 Não será conhecido o recurso que contrariar as normas estabelecidas neste edital. 

 
2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso interposto, haja vista que não preenche os 
pressupostos de admissibilidade, formalidade e tempestividade. 

 
 

Belo Horizonte, 02    de outubro de 2017. 

         
 

EMERSON MOZZER, CEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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