
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 068/2019-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  A  candidata,  nº  123.566-2,  3º  Sgt  PM  Luciana  Elias  Madruga,  do
EM/5RPM, inscrita regularmente no EAP/2019, apresentou requerimento administrativo, por
meio do Painel Administrativo, pleiteando a desistência do referido exame, em virtude de
problemas de saúde;

1.2 o requerimento de desistência da candidata foi enviado ao CRS no dia 01 de
julho de 2019, sendo também nesta data, publicado o ato de indeferimento do pedido por
contrariar o edital regulador do certame;

1.3 após apreciação/reanálise do pedido de desistência da candidata, verificou-
se que a graduada encontra sob licença médica no período compreendido entre os dias
27/06 e 08/07/2019, o que impossibilitou o cumprimento do prazo descrito no edital, sendo a
presente situação devidamente justificada, de forma a amparar sua dispensa da realização
do exame.

2 RESOLVE:

2.1  homologar a análise, face ao indeferimento do pedido;
2.2  tornar  sem  efeito  o  ato  administrativo  de  indeferimento  do  pedido  de

desistência da candidata  nº 123.566-2, 3º Sgt PM Luciana Elias Madruga, do EM/5RPM
para realização das provas do EAP2019, publicado em 01/07/2019;
                  2.3 deferir o pedido da candidata, cientificando as Seções de Informática e P4 da
Seção de Concursos do CRS, para que sejam tomadas as providências necessárias.

Belo Horizonte, 05 de julho de 2019.

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