
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 64/19-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. 106.040-9, 1º Sgt PM Ramon Bressane da Costa, interpôs 

requerimento administrativo pleiteando sua inscrição para realizar a prova do 

EAP/2019, haja vista que no período de inscrições ele estava reprovado na prova 

prática com arma de fogo, não preenchendo o requisito do subitem 2.1.1, "c", do 

edital. Segundo o militar, sua situação foi regularizada, conforme mensagem de 

Protocolo n. 201907012781355-1907, de 03/07/2019 (via painel administrativo); 

1.2 conforme subitem 3.3 do edital, as inscrições ocorreram somente via 

Internet, por meio do site do CRS, no período de 11/03/2019 a 30/04/2019, sendo 

que no referido período o militar deveria preencher todos os requisitos exigidos para 

o EAP. E, ainda, o candidato ao EAP/2019 só poderia fazer sua inscrição após 

deferimento do Comando da Unidade, nos termos do subitem 3.2.3; 

1.3 no momento da inscrição, previsto no edital, o militar não preenchia 

um dos requisitos para efetivação desta, não havendo 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. 

 

Belo Horizonte/MG, 04 de julho de 2019. 

 
 

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


