
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 47/20-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  nº  4.452,  de  14  de  janeiro  de  2016,  considerando  o

disposto no edital nº 02/2020, de 17 de fevereiro de 2020, que regula o  Concurso

Interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de

Tecnologia em Segurança Pública (CFS/CSTSP) do QPPM E QPE da Polícia Militar

de Minas Gerais, para o ano de 2020 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 os  candidatos  abaixo  relacionados,  inscritos  regularmente  no  CFS/2020,

apresentaram  requerimento  administrativo,  por  meio  do  Painel  Administrativo,

pleiteando  a  desistência  e  restituição  da  taxa  de  inscrição  do  referido  processo

seletivo;

1.2 conforme prevê o subitem 10.14 do edital, após a confirmação da inscrição pela

internet  no  CFS/2020,  o  comparecimento  às  atividades no certame passa  a  ser

obrigatório, constituindo ato de serviço para todos os efeitos;

1.3 o edital estabelece no subitem 5.13:

O valor da taxa de inscrição é de R$109,45 (cento e nove reais
e  quarenta  e  cinco  centavos)  e  não  será  devolvido  ao
candidato, salvo se ocorrerem as hipóteses de: pagamento em
duplicidade;  pagamento  extemporâneo;  cancelamento;
suspensão ou adiamento da prova de conhecimentos.Documento assinado. Verifique a autenticidade em:

https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=6D7CA4F9C1EC



1.4 o pedido dos candidatos cumpre os requisitos previstos no subitem 5.13 do edital

regulador do certame.

2 RESOLVE:

2.1 face ao disposto no subitem 1.4 deste ato, DEFERIR os pedidos dos candidatos:

ORD. N. PM GRAD. NOME DO CANDIDATO PROTOCOLO

1. 1709153 SD PM WILSON LIMA DE OLIVEIRA 202008027212992-2008

2. 1741768 SD PM JAIME PEREIRA DE ALMEIDA 202008027207301-2008

3. 1752096 SD PM GUILHERME FERRAZ MACHADO 202008027172235-2008

2.2 determinar à Seção de Concursos e à Seção de Informática do CRS que adotem

todos os procedimentos para a restituição da taxa de inscrição dos militares acima

listados.

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

Documento assinado em 04/08/2020 21:59:13 por IVANA FERREIRA QUINTAO:03440593673.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 6D7CA4F9C1EC

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		1226398@pmmg.mg.gov.br
	2020-08-04T21:59:13-0300
	MG
	IVANA FERREIRA QUINTAO:03440593673
	Sra. Ten Cel Ivana, bom dia! Trata-se de desistência no certame e restituição da taxa de inscrição.
Respeitosamente,
Paulo Henrique, 2º Sgt PM




