
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 63/19-DRH/CRS 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 

regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 

14/01/2016, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 02/2019, de 08/03/2019, que regula 

o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE E 

QOS e 1º e 3º Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2019 e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o n. 118.920-8, 3º Sgt PM Marcelo Guimarães Afonso, interpôs 

requerimento administrativo pleiteando sua inscrição para realizar a prova do 

EAP/2019, haja vista que o militar foi reintegrado, em virtude de decisão judicial, a 

partir de 30/01/2015, conforme publicação contida no BGPM 34/2019; 

1.2 verificou-se que o militar foi reintegrado no início de maio do ano 

corrente, conforme BGPM n. 34, de 07/05/2019, entretanto ficou inerte por quase 

dois meses, pois solicitou sua inscrição no EAP somente no dia 28/06/2019, 

conforme mensagem de Protocolo: 201906012592500-1906 (via painel 

administrativo); 

1.3 o subitem 8.6, "d", do edital do EAP dispõe que o pedido de condições 

especiais deve ser protocolado com, no mínimo, 15 dias corridos de antecedência da 

data de realização das provas, ou seja, até dia 21/06/2019, o que não foi observado 

pelo militar, embora sua reintegração tenha ocorrido no início de maio de 2019;  

1.4 não há previsão legal para aceitação da inscrição tardia nesse caso, 

pois a Administração deve observar os princípios norteadores dos concursos, como 

a legalidade e isonomia, não sendo possível garantir a igualdade de condições para 

os candidatos com a inscrição do militar no exame. 



 2 RESOLVE:  

 

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal, bem como por ausência 

de tempestividade. 

 

Belo Horizonte/MG, 04 de julho de 2019. 

 
 

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


