
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 65/2019-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 02/2019, de 08/03/2019, que regula o Exame de Aptidão Profissional

(EAP) para os 1os Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os 1os e 3os

Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2019, (EAP/2019), e: 

1  CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos nº  146.757-0,  3º SGT PM GIVALDO DE SANTANA

LIMA e  nº  138.525-1,  3º  SGT  PM  LUIZ  HENRIQUE  PEREIRA,  inscritos  para

realização da prova do EAP na sede da 5ª RPM em Uberaba/MG, solicitaram a

mudança  do  local  de  prova  para  a  cidade  de  Belo  Horizonte,  por  terem  sido

requisitados pela Justiça Militar, para audiência no dia 05/07/2019, nesta capital; 

1.2 o referido edital estabelece no subitem 5.6, ipsis litteris:

5.6   O candidato que estiver em diligência oficial na mesma data
da  aplicação  da  prova,  poderá   fazê-la  em qualquer  localidade
prevista para a sua realização, mediante comunicação formal ao
CRS, até a data de 23/06/2019, exceto as situações imprevistas,
ocorridas  às  vésperas  das  provas,  as  quais  deverão  ser
comunicadas  imediatamente  ao  CRS,  via  Painel  Administrativo
(Seção de Concursos CRS/EAP). A comissão de aplicação acusará
o fato em ata, com as justificativas do candidato.



2 RESOLVE:

2.1 deferir o pedido dos candidatos ao EAP/2019;

2.2 determinar à Seção de Concursos que adote as providências para que

o nº 146.757-0, 3º Sgt PM Givaldo Santana Lima e nº 138.525-1, 3º Sgt PM Luiz

Henrique  Pereira,  tomem ciência  da  alteração  dos  seus  locais  de  prova  para  a

cidade de Belo Horizonte,  qual  seja,  Escola de Formação e Aperfeiçoamento de

Sargentos - EFAS/APM, sala 42, situada na Rua Doutor Gordiano, n. 123, Prado.

Belo Horizonte, 04 de julho de 2019.

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