
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 35.10/2020-DRH/CRS 
 
 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, 

aprovado pela Resolução n. 4.452, de 14 de janeiro de 2016 e nos termos do Edital 

nº 03/2020, de 09 de março de 2020, 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 2020 (EAP/2020), observando a Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, a Resolução n. 4739, de 26 

de outubro de 2018, que regulamenta as Diretrizes de Educação da Polícia Militar de 

Minas Gerais (DEPM), bem como à Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de 

Acesso à Informação) e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o militar nº 119.766-4, 1º SGT QPE JOFRE DOS SANTOS SANTANA JUNIOR, 

lotado no CAM/DCO, interpôs recurso administrativo, no dia 13 de junho de 2020, 

protocolo nº 480, pleiteando deferimento para realização da inscrição no Exame de 

Aptidão Profissional (EAP) para os Primeiros- Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS 

e para os 1os e 3os Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2020; 

 

1.2 o requerente alega, em síntese, que foi impedido de efetuar sua inscrição no 

EAP/2020 por não preencher o requisito disposto no subitem 2.1.1, alínea “c” do edital, 

qual seja estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática com 

arma de fogo e no TCF; 
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1.3 o edital DRH/CRS n. 03/2020 dispõe: 

 
3.2 O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher e encaminhar 
o requerimento de inscrição ao EAP/2020, conforme ANEXO “B” 
deste edital, via Seção de Recursos Humanos da Unidade, ao seu 
Comandante, Diretor ou Chefe para verificação das condições 
gerais e específicas exigidas para a inscrição, conforme o item 2 
deste edital. 
3.2.1 Os requerimentos de inscrição deverão ser solucionados, pelo 
respectivo Comandante, Diretor ou Chefe, no prazo máximo de 48h 
(quarenta e oito horas) após a sua apresentação, cabendo ao 
candidato a confirmação junto a Seção de Recursos Humanos de 
sua Unidade sobre o deferimento ou não de seu requerimento. 

 
1.4 o edital estabelece, ainda, no subitem 6.1 que “caberá recurso, devidamente 

fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de 

divulgação do ato a que se referir” (grifo nosso); 

 
1.5 o período de inscrições foi de 11 de março a 09 de abril de 2020. O período de 

reabertura do prazo de inscrições, conforme Memorando 10.187.3/20 - EMPM, que 

trata da prorrogação de prazo de inscrição do EAP/2020, em face do Estado de 

Calamidade Pública no Estado, decorrente da Epidemia da COVID-19, ocorreu de 27 

de abril a 04 de maio de 2020; 

 

1.6 nos termos do subitem 3.2.3 do edital do certame, o candidato só poderia fazer 

sua inscrição, via internet, após deferimento do Comando da sua Unidade, cuja 

análise e indeferimento ocorreu antes do período de término das inscrições; 

 

1.7 a interposição do recurso ocorreu somente no dia 13 de junho de 2020, mais de 

um mês após o término do período da reabertura de inscrições, extrapolando, assim, 

o prazo estabelecido no subitem 6.1 do edital. 

 
2 RESOLVE: 
 
2.1 não conhecer o recurso, tendo em vista o não preenchimento de um dos 

pressupostos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. 

 
RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CORONEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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	RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CEL PM - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
	Senhor Comandante, boa noite.

Encaminho requerimento do Sgt Jofre que teve sua inscrição no EAP/2020 indeferida por seu Comandante, vez que não está aprovado no TPB. Seu requerimento foi intempestivo, pelo que sugiro deixar de conhecer. 

Respeitosamente, 

Ten Cel Ivana
Chefe do CRS




