
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 895/2013-DRH/CRS
O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO  DA  PMMG no  uso  de  suas  atribuições  legais,  tendo  em  vista  o  EDITAL 
DRH/CRS n° 07 de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão 
ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 
(CFO/2013), e

1CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o Requerente Thiago Morais de Almeida Lemes, candidato 
ao CFO/13, na 4ª fase do certame, referente a prova oral e de títulos, não teve seu título 
de pós-graduação lato sensu aceito, posto que a documentação foi apresentada por meio 
de declaração de conclusão de curso e não por meio de diploma, conforme exigência 
editalícia;

1.2 interpôs recurso administrativo, por não concordar com o 
resultado obtido na 1ª etapa da 4ª fase – Prova de Títulos, solicitando, ao final, revisão do 
resultado. Contudo, teve seu pedido indeferido haja vista que não atendeu o disposto no 
item 5.30.1 do Edital DRH/CRS nº 07/2012, conforme Despacho Administrativo Nº 803/13 
– DRH/CRS;

1.3  impetrou  Mandado  de  Segurança,  processo 
0024.13.250.122-2, requerendo, em sede de liminar, determinação para que a autoridade 
coatora aceitasse sua declaração de conclusão de pós-graduação e que fosse pontuado 5 
(cinco)  pontos  no  resultado  final,  pleiteando,  também,  sua  matrícula  no  Curso  de 
Formação de Oficiais;

 1.4 ao apreciar o pedido inicial a douta magistrada da 2ª Vara 
da  Fazenda  Pública  Estadual  entendeu  por  conceder  a  medida  liminar,  para  que  a 
autoridade coatora aceite a sua declaração de pós-graduação e pontue 5 (cinco) pontos 
em seu resultado final, sendo determinada sua matrícula no Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2013.

2    DETERMINO:

2.1que se cumpra a determinação judicial;

2.2que  seja  pontuado  5  (cinco)  no  resultado  final  do 
Requerente e consequente matrícula no Curso de Formação de 
Oficiais.

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

Belo Horizonte-MG, 05 de julho de 2013.

(a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS
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