
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018-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  n.  4.452,  de  14/01/2016  e  nos  termos  do  Edital  nº  02/2018,  de
06/02/2018, que regula 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 do QPE, para o ano
de 2018, (EAP/2018), e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 a candidata ao EAP2018,  nº 143.267-3, 1º TEN QOS PM, CRISTINA
ALMEIDA DANI, lotada no NAIS/EM13ªRPM, apresentou requerimento administrativo
pleiteando condições especiais para realizar a prova do referido certame;

1.2  em  síntese,  a  candidata  requer  a  utilização  de  recurso  óptico,  lupa
eletrônica  portátil,  para  realização  da  prova  de  conhecimentos.  O  requerimento  da
candidata foi elaborado nos termos do subitem 8.6 do edital do certame;

1.3 o edital  regulador do certame estabelece nos subitens 7.8 e 7.8.1,
respectivamente, ipis litteris:

7.8 Durante a realização das provas,  não se admitirá qualquer tipo
de consulta, sendo vedado o porte/posse na sala de prova, após
iniciada esta, de aparelhos e equipamentos eletrônicos,  telefones
celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículo
e similares. Tais objetos poderão ser mantidos na sala de prova, desde
que fora do alcance físico do candidato, bem como desligados; não se
responsabilizando  a  administração  do  concurso  por  perdas  ou
extravios ocorridos durante a realização das provas, nem por eventuais
danos. (g.n.)

7.8.1 O candidato ao qual for constatado o porte/posse de qualquer
dos  objetos  citados,  ainda  que  desligados  ou  acondicionados  em
bolsas ou pochetes,  após iniciada a prova,  será eliminado do EAP,
mesmo que tal constatação ocorra após já haver encerrado sua prova.

1.4  o  edital  é  lei  entre  as  partes  e  os  seus  termos  atrelam  tanto  a
Administração quanto os candidatos do EAP/2018, sobretudo vinculação ao edital,
isonomia e moralidade.

2 RESOLVE

2.1  face  ao  disposto  no  subitem  1.3  deste  ato,  o  requerimento  contraria
disposições  editalícias  de  vedação  ao  porte  de  equipamentos  eletrônicos,  o  que
inviabiliza o deferimento do requerimento;



2.2 indeferir o pedido da candidata, por contrariar o previsto nos subitens 7.8
e 7.8.1 do edital regulador do certame.

Belo Horizonte, 05 de julho de 2018.

(a) CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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