
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 110/20-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 07/2020, de 27 de 

outubro de 2020, que regula o processo seletivo interno para o Curso de Especialização em 

Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2021 (CESP/2021), 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 o nº 132.009-2, CAP PM EVALDO ALMEIDA BRASILEIRO, interpôs recurso 

administrativo, protocolo nº 1456/20-CRS, datado em 27 de novembro de 2020, solicitando 

reanálise de sua pré-inscrição no CESP/2021, com base no indeferimento de seu 

requerimento anteriormente interposto, e publicado através do Despacho Administrativo nº 

108/2020-DRH/CRS; 

1.2 o requerente alega que, em 03 de novembro de 2020, fez o preenchimento da pré-

inscrição pelo site do CRS; que a ficha de pré-inscrição foi equivocadamente interpretada 

como sendo a ficha de cadastro prevista no subitem 5.2, alínea “d” do edital do processo; que 

ao tentar imprimir o comprovante, constatou o problema, todavia já fora do prazo; 

1.3 verificando o recurso, em análise de admissibilidade, observa-se que a presente matéria 

já foi apreciada e solucionada por meio do Despacho Administrativo nº 108/2020, de 26 de 

novembro de 2020, sendo indeferido seu requerimento, não sendo apresentado pelo 

candidato qualquer fato novo que ensejasse nova análise por esta Administração. Não há 

previsão legal ou editalícia que ampare a interposição de seu recurso. 

 Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=8351A0AF7899



2 RESOLVE: 

2.1 NÃO CONHECER o recurso administrativo, por não preencher o pressuposto de 

admissibilidade, qual seja, cabimento. 

 

Belo Horizonte, 04 de dezembro 2020. 

 
 

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