
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 48/15-DRH/CRS 

 

   A CORONEL PM DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 

em vista o Edital DRH/CRS nº 02, de 28 de fevereiro de 2013, que regula o concurso 
público para provimento do cargo da carreira de Assistente Administrativo da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013, e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CARGO DE ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO DA PMMG/2013 – FERNANDA SPÓSITO LEMOS interpôs 

recurso administrativo solicitando revisão da decisão da banca examinadora em tornar 
sem efeito a sua nomeação para o cargo de Assistente Administrativo da PMMG; 

 
 1.2 a candidata foi convocada em 13/02/2014 através do ato 

de nomeação nº 02 para preenchimento da vaga no município de Teófilo Otoni/MG. 

Em 13/02/2014 foi publicado cópia do ato de nomeação assinado pelo Senhor 
Governador do Estado no “Minas Gerais” nº 30; 

 
1.3 em 14/11/2014 o Governador do Estado tornou sem 

efeito os atos de nomeação de candidatos convocados no ato de nomeação nº 02, por 

não comparecerem para a nomeação. Posteriormente, novos atos de convocação para 
nomeação e posse foram publicados até a prorrogação da vigência do concurso para 

preenchimento de vagas ociosas; 
 

                1.4 o edital do concurso prevê nos subitens 12.4, 12.9 e 

14.4 que, in verbis: 
  

12.4 O candidato nomeado para as vagas deverá, no prazo 

de 30 trinta) dias contados da publicação do ato de sua 

nomeação, conforme as orientações definidas no subitem 

12.3, tomar posse no cargo, nos termos do art. 66 da Lei 

Estadual nº 869, de 05/07/1952.  

 

12.9 O não comparecimento do candidato ou de seu 

procurador, legalmente nomeado e com firma reconhecida, 

para efetivação da posse ou a não apresentação dos 

documentos exigidos, dentro do prazo estabelecido no 

calendário de atividades do ANEXO ”A” deste Edital ou do 

ato de convocação para posse, implicará na sua eliminação 

do concurso.  
 

14.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato 

acompanhar todos os resultados e convocações, devendo 

manter seu endereço e telefone atualizados, sendo de sua 

inteira responsabilidade informar a administração do 

concurso eventuais alterações 

 

 



 2 RESOLVE:  

 
2.1 indeferir o pedido por falta de amparo legal. 

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

 
 Belo Horizonte-MG, 29 de outubro de 2015. 

 

 
(a) CLÁUDIA ARAÚJO ROMUALDO, CEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


