
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  67/19-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.  114.428-6,  3º  Sgt  PM  Paulo  Ferrime  Mattar,  interpôs

requerimento administrativo pleiteando desistência da prova do EAP/2019, devido a

problema de saúde familiar pelo qual ficará responsável no dia 05/07/2019, alegando

não possuir condições psicológicas para realização da prova no dia 06/07/2019;

1.2 o referido edital estabelece nos subitens 8.3 e 8.3.1:

8.3  Após  a  confirmação  da  inscrição  pela  internet  no  EAP/2019,  o
comparecimento às atividades do processo seletivo passa a ser obrigatório,
constituindo ato de serviço para todos os efeitos.

8.3.1  O  candidato  que  se  enquadrar  na  hipótese  do  subitem anterior  e
havendo situação, devidamente justificada, que o impeça de participar do
certame,  de  modo  a  evitar  responsabilização  disciplinar,  esse  deverá
protocolar o pedido de desistência com no  mínimo 15 (quinze) dias de
antecedência da data  de realização das provas,  avaliações,  exames ou
testes a que se referir. (grifo nosso)

1.3  em  que  pese  alegar  que  a  situação  de  saúde  ocorreu  de  forma

inesperada,  o  que  impossibilitaria  o  cumprimento  do  prazo  descrito  no  edital,  a

situação apresentada não foi devidamente justificada haja vista que o candidato não

juntou nenhum atestado médico ou psicológico certificando sua condição psicológica

de forma a amparar eventual dispensa de realização da prova do EAP.



 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
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