
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 25/15-DRH/CRS 

 
O CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE 

RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a Resolução nº 4.354, de 10/10/2014, tendo em vista o 

Edital nº 11/14 de 17 de novembro de 2014 que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas 

Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Oficiais Especialistas 
(categorias de Motomecanização, Armeiro, Comunicações, Auxiliar de Saúde e Músico), 
para o ano de 2015 (CHO/CSTGSP-2015), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 

           1.1   o candidato ao CHO/2015, Nº 116.768-3 1° SGT PM 
WANDERSON DAMASCENO, interpôs recurso administrativo por não concordar com a 

sua eliminação do certame, por haver chegado atrasado para a avaliação psicológica, 
solicitando, ao final, marcação de nova data para realização dos exames psicológicos ou 
sua convocação  entre os possíveis candidatos excedentes; 

 
 

    1.2 o subitem 16.14, “b” prevê que será eliminado do processo 

seletivo o candidato que chegar atrasado para qualquer avaliação, bem como qualquer 
chamada prevista pela administração do concurso: 
 

“16.14 Será eliminado do processo seletivo, dentre outras 

situações previstas neste Edital, o candidato que: 

 

b) faltar ou chegar atrasado para a realização de qualquer 

prova, teste ou avaliações, bem como para qualquer chamada 

previamente prevista pela administração do concurso.” (g.n); 
 

 
    1.3 foi publicado no dia 11jun15, o Ato de Convocação para a 
realização dos Exames Psicológicos, onde constam em seus itens “3” e “5”, 

respectivamente, o local e horário de abertura dos portões, bem como horário que os 
candidatos deveriam obrigatoriamente estar em sala de aula para início das avaliações; 
 

    1.4 em relação a possibilidade de marcação de nova data para 
realização dos exames psicológicos, o subitem 17.3 prevê: 

 

 

“17.3 Não haverá segunda chamada de provas, testes ou 

avaliações, nem sua aplicação fora do local ou horário 

estabelecidos para sua realização, com única exceção para a 

situação prevista no subitem 17.3.2.” 
 
 



  
  1.5 quanto a convocação no caso de aproveitamento dos 

candidatos excedentes, não há previsão editalícia de tal possibilidade, uma vez que a 
eliminação importa em retirar/excluir o candidato do certame para todos os atos e 
convocações subsequentes a eliminação. 

 
  2 RESOLVE:  

 

                 2.1 indeferir o recurso, por falta de amparo legal. 
 

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

 
                 Belo Horizonte-MG, 15 de julho de 2015 

 

 
 

 

(a)FABIANO VILLAS BOAS, CEL PM 


