
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 88/20-DRH/CRS 

 

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, tendo em vista o disposto 

no edital nº 02/2020, de 17 de fevereiro de 2020, que regula o Concurso Interno para admissão ao Curso de Formação de 

Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública (CFS/CSTSP) do QPPM E QPE da Polícia Militar de Minas 

Gerais, para o ano de 2020, em observância à Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, 

bem como à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e, 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 os candidatos abaixo relacionados, inscritos regularmente no CFS/2020, apresentaram requerimento administrativo, por 

meio de Painel Administrativo, pleiteando alteração do local da prova de conhecimentos, devido a questões relacionadas ao 

serviço policial militar; 

 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=783811C05FDD



1.2 o subitem 10.14 ato de retificação nº 01 do edital prescreve que: 

 
10.14 Em razão dos protocolos de segurança estabelecidos para prevenção à COVID-19, o comparecimento às atividades do 
processo seletivo interno, EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE PROCESSO, será facultativo. Para tanto, o candidato deverá 
informar à administração de sua Unidade sobre sua decisão de não comparecer, mediante mensagem no Painel 
Administrativo, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência da prova. Neste caso, o candidato arcará com a eliminação no 
certame. 

 

1.3 o edital regulador do certame estabelece nos subitens 6.2.4 e 6.2.5; 

 

6.2.4 O candidato que estiver em diligência oficial na mesma data da aplicação da prova, poderá fazê-la em qualquer 
localidade prevista para a sua realização, mediante comunicação formal ao CRS, até 15 dias corridos antes da data da 
prova, exceto as situações imprevistas, ocorridas às vésperas das provas, às quais deverão ser comunicadas imediatamente 
ao CRS, via painel administrativo (Seção de Concursos CRS/CFS). A comissão de aplicação registrará o fato em ata, com as 
justificativas do candidato. 

 
6.2.5 Em caso de transferência para município distinto, após efetivada a sua inscrição, caso o candidato queira que seja 
alterado seu local de prova, deverá comunicar ao CRS via Painel Administrativo (Seção de Concursos CRS/CFS), até 15 dias 
corridos antes da data da prova, detalhando em qual BGPM fora publicada sua transferência. 

 

1.4 os argumentos apresentados pelos candidatos, requerendo a alteração do local da prova, enquadram no subitem 6.2.4 do 

edital; 

 

1.5 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração quanto aos candidatos do certame, não 

sendo possível atender ao pleito dos candidatos em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo vinculação ao 

edital. 
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2. RESOLVE: 

 

2.1 face ao disposto nos subitens 1.4 e 1.5 deste ato, deferir o pedido dos candidatos em cumprimento ao princípio da 

vinculação ao edital: 

ORD. N. PM GRAD. NOME DO CANDIDATO LOCAL INICIAL LOCAL REQUERIDO PROTOCOLO 

1.  1593060 CB ROMULO TEIXEIRA MARQUES ALVES* 12ª RPM 1ª RPM 202009029418056-2009 

2.  1717370 SD UANDERSON SOARES CARDOSO* 16ª RPM 1ª RPM 202009029465152-2009 

3.  1740778  SD LUAN REIS GODINHO 1ª RPM 17ª RPM 202009029519502-2009 

* Ordem de Serviço nº 04.6/2020. 
** Transferência, BGPM nº 65 de 27 de agosto de 2020 
 

 
Belo Horizonte, 02 de outubro de 2020. 

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 

 Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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Respeitosamente,

PH, 2º Sgt PM




