
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 113/2014-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILTAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista  a  Resolução  nº 4.233,  de  06dez12,  e  de  acordo  com o  EDITAL  n°  13,  de 
11dez12, que regula o concurso público para provimento do cargo de 2º Tenente do 
Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2013 
(QOS/2013), 

                                     1   CONSIDERANDO QUE: 

    1.1 o candidato ao QOS/2013 – ADRIANO PIVOTO PALMA 
solicitou  autorização  para  pagamento  do  DAE  a  fim  de  que  seja  assegurada  sua 
inscrição e participação no processo seletivo alegando que realizou a pré inscrição 
dentro da data limite que era o dia 29/05/14, mas que ao tentar gerar o DAE no dia 
30/05/2014, não foi mais possível;

1.2 o candidato realizou parcialmente sua pré inscrição no dia 
29/05/14,  sendo  que  não  gerou  o  DAE,  conforme consulta  ao  sistema gestor  de 
concursos – SMAF e resposta da auditoria feita pelo setor responsável – CTS;

1.3 dispõe o Edital e sua retificação nº 02:

5.3 A inscrição via Internet (on-line) obedecerá  os seguintes 

passos: 

a) acesso no período de  30/04/2014 a 29/05/2014 no site 

www.pmmg.mg.gov.br/crs, link inscrições on-line; 

(...)

c) impressão na página sequencial à do preenchimento 

de  dados  pessoais,  da  guia  do  DAE  (Documento  de 

Arrecadação  Estadual),  para  pagamento  da  taxa  de 

inscrição; 

(...)

5.4 Não serão efetivadas inscrições de candidatos que 

efetuarem pagamento da taxa após a data estipulada 

na letra d) do subitem 5.3. 

5.5  Somente  serão  efetivadas  as  inscrições  cujo 

pagamento da taxa seja efetuado através da guia do 

DAE disponibilizada pela  administração do concurso, 

conforme o disposto na letra “c” do subitem 5.3, que 

possuem o competente código de barras atinente ao 

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs


concurso.  Inscrições  cujo  pagamento  seja  efetuado 

através  de  quaisquer  outras  guias  não  serão 

consideradas. 

1.4 a página do site do CRS, no link “Inscrição Online” traz as 
seguintes orientações:

A sequência  a  ser  observada para efetivação da pré-
inscrição é:

• preenchimento dos dados pessoais;

• impressão do Boleto Bancário (DAE); 

• impressão do comprovante de inscrição após o período de 
inscrição.

1.5 o candidato realizou a pré inscrição parcialmente, apenas 
preencheu os dados pessoais sem gerar o DAE, contrariando o previsto no edital e as 
orientações contidas no site do CRS.

                                     2 RESOLVE:

       2.1 indeferir o pedido por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 03 de julho de 2014.

(a) Eduardo César Reis, Cel PM
Diretor de Recursos Humanos
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