
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 47/15-DRH/CRS 

 
A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 03, de 18 de março 

de 2015, que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o 
Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas 

Gerais (QPPM), para o ano de 2016 (CFSd QPPM/2016), e 
 

1 CONSIDERANDO QUE:  
 

1.1 o candidato ao CFSd QPPM/2016, RG-12961431 
RÔMULO SOUZA RABELO interpôs requerimento administrativo, alegando que a 

convocação para a segunda fase não se deu na data prevista no calendário oficial 

constante no edital (02/10/2015), não sendo publicado qualquer ato oficial de 
prorrogação ou informação de nova data, o que ocasionou a sua falta para realização 

dos exames clínicos no dia 13 de outubro de 2015. Requer que seja marcada outra 
data para realização dos exames clínicos. 

 

    1.2 em data de 02/10/2015 foi informado através do site 
oficial do CRS sobre a data de divulgação da 1ª fase e a data de início da 2ª fase do 

concurso com o seguinte teor. 

Prezados candidatos, 
A divulgação do resultado da 1ª fase será feita no dia 09/10/2015. A 2ª fase 
do concurso (exames de saúde), iniciará dia 13/10/2015 e ocorrerá na cidade 
de Belo Horizonte, nas dependências da Academia de Polícia Militar e do 
Hospital da Polícia Militar. 
Att., 
Centro de Recrutamento e Seleção. 

 

 1.3 o edital do concurso prevê em suas disposições finais. 
 
10.2 O resultado de cada prova, avaliação, teste ou exame, bem com o 
resultado final será publicado no site do CRS (www.pmmg.mg.gov.br/crs). 
Somente o resultado final, será publicado no Diário Oficial dos Poderes do 
Estado – “Minas Gerais”. Os resultados de cada prova, teste, avaliação ou 
exame também poderão ser consultados nas Unidades da Polícia Militar, 
constantes no ANEXO “B” deste edital.  
10.3 É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações 
referentes às instruções, orientações, convocações e resultados relacionados 
ao concurso no site do CRS. 

 

 

 
 

 



 

 
1.4 há previsão editalícia de eliminação do candidato que não 

comparecer para a realização dos exames de saúde. 
 

10.7 Para a realização dos exames de saúde e das avaliações psicológicas, o 
candidato que não comparecer desde o primeiro dia, considerando-se a data 
que for estipulada no ato de convocação específico, publicado no site do 
CRS, será eliminado do concurso. 

 
2 RESOLVE: 

 
2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 

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

 
Belo Horizonte-MG, 05 de novembro de 2015. 

 
 

 
(a) CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES, TEN CEL PM 

CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA PMMG 


