
 
“Nossa profissão, sua vida.” 

 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR  

 

DESPACHO EM REQUERIMENTO N°  48/2014-APM 
(RETIFICAÇÃO) 

 
O CORONEL PM COMANDANTE DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR, 

no uso de suas atribuições previstas no art. 46, do Regimento da Academia de Polícia 
Militar (RAPM), homologado pela Resolução nº 4.084, de 11Mai10, e, conforme 
previsão inserta no item 8.2.1 do Edital DRH/CRS nº 13/2012, e,   

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 a candidata, CI MG 10.548.802, IZABELLA COSTA ARAÚJO, interpôs 

recurso com base no edital do certame pleiteando sua matrícula para a 5ª fase (EADO) 
do concurso do QOS, indeferida por descumprir o previsto no requisito do subitem 5, 'b' 
do ato de convocação para a 5ª fase, regulado pelo Edital DRH/CRS nº 13/2012, de 
11Dez12; 

 
1.2 o recurso, em primeira instância, foi analisado pelo Chefe do CPP, 

sendo indeferido o pedido, conforme publicação inserta no Boletim Interno nº 40 de 
17Nov14; 

 
1.3 no recurso de segunda instância, a requerente esclarece que os 

documentos exigidos (certificado de conclusão da residência médica ou título de 
especialização da categoria/especialidade de cirurgia plástica e o respectivo exame 
toxicológico) estão em desacordo com o previsto no item 6.32.1 do edital do concurso;  

 
1.4 No item 4.1 do edital do certame prevê que “são requisitos legais 

exigidos para ingresso na Polícia Militar, e em particular no Quadro de Oficiais de 
Saúde”: 

a) ser brasileiro(a);  
b) estar quite com o serviço militar (sexo masculino) e com as obrigações 
eleitorais;  
c) possuir idoneidade moral;  
d) ter no máximo de 35 (trinta e cinco) anos de idade completáveis até a 
data de nomeação, prevista para o dia 03/10/2013 o que implica exigência 
de ter nascido a partir da data de 03/10/1978;  
e) ter concluído curso de graduação atinente à categoria profissional para 
qual concorre, reconhecido pelo MEC ou Conselho Federal respectivo ou 
entidade de classe legalmente constituída; 
f) ter sanidade física e mental;  
g) ter aptidão física;  
h) ser aprovado em avaliação psicológica;  
i) não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível 
que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades 
de policial militar;  
j) não ter sido demitido da PMMG, de outra instituição militar, Força 
congênere; não ter dado baixa no "mau comportamento", na vigência do 
Regulamento Disciplinar da PMMG, no conceito "C" na vigência do Código 
de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais; não ter sido 
exonerado ou demitido da PMMG ou do Corpo de Bombeiros Militares de 
Minas Gerais com base no art. 146, incisos II, III, IV ou V, letra "a" e "caput" 



do art. 147, da Lei 5.301, de 16/10/1969;  
k) possuir registro atualizado no conselho atinente à categoria profissional 
para a qual concorre.  

 

1.5 no subitem 4.1.1, de forma clara, prevê que “os preenchimentos dos 
requisitos previstos nas letras “f”, “h” e “i” do item 4.1 serão verificados na 3ª fase do 
concurso; o previsto na letra “g” será verificado na 4ª fase, sendo comprovados, 
respectivamente, por meio de exames médico laboratoriais, de capacitação física e 
psicológicos. Os demais requisitos serão exigidos para a matrícula no Estágio de 
Adaptação de Oficiais (EAdO).” (grifo nosso) 

 
  1.6 no item 7.4 prevê que “a apresentação dos documentos exigidos é de 
inteira responsabilidade do candidato, que não terá sua nomeação efetivada se não 
apresentá-los, no CPP/APM, na data estipulada neste edital ou se apresentá-los 
rasurados, ilegíveis ou irregulares”.  

 
1.7 conforme previsto no Anexo “A” do edital, a previsão de entrega da 

documentação é no período de 05 a 07/11/14, no CPP/APM; 
 

  1.8 de forma sistêmica, ao analisar o edital observa-se no item 6.19 que o 
candidato será eliminado do concurso no caso de :
 

6.19.1 apresente diploma do curso universitário não reconhecido pelo MEC;  
6.19.2 estiver concorrendo às vagas de análises clínicas, fisioterapia 
respiratória cirurgia geral, psiquiatria, pediatria, ortopedia, anestesiologia, 
ginecologia, clínica médica, cirurgia vascular, cirurgia plástica, prótese 
dentária, endodontia, cirurgia e traumatologia buco maxilofacial, ortodontia 
e atendimento a pacientes com necessidades especiais e não possua curso 
de residência médica ou título de especialização, ambos da 
categoria/especialidade a que concorrer ou apresente o respectivo 
certificado ou declaração de conclusão do curso de residência médica ou 
título de especialização, não reconhecidos pelo MEC

1.9 diante do exposto e das informações apresentadas, a candidata 
requerente não preenche os requisitos para efetivação de matrícula. 

 
2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer o requerimento, visto que preencheu os requisitos de 

admissibilidade;  
2.2  negar provimento, mantendo a decisão exarada pelo Chefe do CPP, 

nos termos do edital;  
2.3 determinar ao Chefe do CPP cientificar formalmente a candidata 

acerca desta decisão; 
2.4 encaminhar cópia da decisão ao Chefe do CRS/DRH; 
2.5 determinar a publicação deste ato em Boletim interno.  
 

 
Quartel da APM, em Belo Horizonte, 21 de  novembro de 2014. 

 
 

(a)HEBERT FERNANDES SOUTO SILVA, CORONEL PM 
Comandante da Academia de Polícia Militar 

 
 


