
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019-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 16, de 20 de dezembro de 2018, que regula o Processo Seletivo Interno
destinado a selecionar candidatos para o Curso de Especialização em Gestão Estratégica de
Segurança Pública para o ano de 2019 (CEGESP/2019) e,  

1 CONSIDERANDO QUE

1.1  os  candidatos  abaixo  relacionados,  inscritos  regularmente  no  processo  seletivo  interno
destinado  a  selecionar  candidatos  para  o  Curso  de  Especialização  em  Gestão  Estratégica  de
Segurança Pública para o ano de 2019 (CEGESP/2019), solicitaram, por meio de mensagens via Painel
Administrativo (“PA”), desistência de realização da Prova Objetiva, em conformidade com o subitem
12.3.1 do edital regulador do certame;

1.2 o edital regulador do certame em lide, prevê no subitem 12.3.1, ipsis litteris:

12.3.1 O candidato que se enquadrar na hipótese do subitem anterior e
havendo situação, devidamente justificada, que o impeça de participar
do  certame,  de  modo  a  evitar  responsabilização  disciplinar,  esse
deverá protocolar o pedido de desistência com no mínimo 15 (quinze)
dias de antecedência  da data  de realização das provas,  avaliações,
exames ou testes a que se referir. 

1.3 a  prova  objetiva  do  Processo  Seletivo  Interno  (CEGESP/2019)  realizar-se-á  no  dia
20/02/2019,  tendo sido as solicitações dos requerentes, interpostas dentro do prazo determinado no
edital.

             2 CANDIDATOS

INSCRIÇÃO POSTO NOME DO MILITAR UNIDADE DATA
SOLICITAÇÃO

104.695-2 Maj PM Amarildo Alves da Silva DRH 31/01/2019

124.207-2 Maj PM Israel Calixto Junior BPCHQ 04/02/2019

        3 RESOLVE

    3.1  conhecer  das  solicitações  interpostas,  haja  vista  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
tempestividade;

         3.2 deferir as solicitações dos candidatos, em conformidade com o edital regulador do processo
seletivo.

 Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2019.

(a) IVANA FERREIRA QUINTÃO, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


