
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 45 /2017-DRH/CRS

O CORONEL PM, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº 04/2017, de 15 de março de
2017, que regula o processo seletivo interno para o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1º
Tenentes do QOPM, QOC, QOE E QOS e para os 1º e 3º Sargentos do QPPM E QPE da Polícia Militar de
Minas Gerais, para o ano de 2017, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato ao EAP/2017, nº 109.327-7, 3º Sgt PM Sandro Alves da Silva, interpôs
requerimento administrativo, por intermédio de seu procurador Fábio Renato Assumpção e Silva,
OAB/MG 162061, solicitando a sua inscrição no EAP/2017, haja vista que: “no período de inscrição, fazia
gozo regular de suas férias letivas, onde não existem padrões, normativas e ou resoluções internas
pré-estabelecidos para que os Policiais Militares realizem acesso ao site do CRS, quando ausentes.”
(Grifo nosso)

1.2 o Edital do certame, dispõe no subitem 3.3, em suas alíneas “b”, “c” e “d”, que após o
deferimento pela autoridade competente, o candidato deverá observar o disposto para efetivação de sua
inscrição no EAP, in verbis:

3.3 A inscrição obedecerá aos seguintes passos:

b) Após confirmar o lançamento pela SRH, no sistema SMAF, do deferimento do
requerimento de inscrição, acessar no período de 20/03 a 07/04/2017 o site
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, no link inscrições on-line, para
preenchimento de dados pessoais. (Grifo nosso)
c) Retorno ao site 02 (dois) dias úteis APÓS o encerramento das inscrições, para
verificação da efetivação da inscrição.
d) A PMMG não se responsabiliza por inscrições não efetivadas por qualquer motivo
de ordem técnica, seja do aparelho microcomputador, da transmissão de dados ou
de congestionamento da rede.

1.3 verificou-se que o candidato não observou o período estabelecido para inscrição no
certame indicado, não realizando-a.

2 RESOLVE

2.1 indeferir o pedido por contrariar o disposto no subitem 3.3 do Edital DRH/CRS Nº
04/2017, DE 15 DE MARÇO DE 2017.

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

Belo Horizonte, 05 de maio de 2017.

(a)EMERSON MOZZER, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


