
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 45/20-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/CSTSP/2020, apresentaram requerimento administrativo,

por meio do Painel Administrativo, pleiteando alteração do local da prova de conhecimentos;
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1.2 o edital regulador do certame estabelece nos subitens 6.2.4 e 6.2.5:

6.2.4 O candidato que estiver em diligência oficial na mesma data da aplicação da prova, poderá fazê-la em qualquer
localidade prevista para a sua realização, mediante comunicação formal ao CRS, até 15 dias corridos antes da data da
prova,  exceto  as  situações  imprevistas,  ocorridas  às  vésperas  das  provas,  às  quais  deverão  ser  comunicadas
imediatamente ao CRS, via painel administrativo (Seção de Concursos CRS/CFS). A comissão de aplicação registrará
o fato em ata, com as justificativas do candidato.

6.2.5 Em caso de transferência para município distinto, após efetivada a sua inscrição, caso o candidato queira que
seja alterado seu local de prova, deverá comunicar ao CRS via Painel Administrativo (Seção de Concursos CRS/CFS),
até 15 dias corridos antes da data da prova, detalhando em qual BGPM fora publicada sua transferência.

1.3 os argumentos apresentados pelos candidatos se enquadram nos subitens 6.2.4 e 6.2.5 do edital regulador do certame;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer o recurso, posto que preenche os pressupostos de admissibilidade;

2.2 face ao disposto no subitem 1.3 deste ato, DEFERIR o pedido dos candidatos:

ORD. N. PM GRAD. NOME DO CANDIDATO PROTOCOLO MOTIVO ORIGEM LOCAL DE PROVA

1. 1631464 SD PM ADIL DIAS LACERDA JUNIOR 202006025633250-2006 TRANSFÊRENCIA 8ª RPM 1ª RPM
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ORD. N. PM GRAD. NOME DO CANDIDATO PROTOCOLO MOTIVO ORIGEM LOCAL DE PROVA

2. 1735166 SD PM SAMUEL MARTINS DE LAIA 202006025641808-2006 TRANSFÊRENCIA 1ª RPM 8ª RPM

2.3 determinar que a Seção de Concursos do CRS adote todos os procedimentos para alteração dos locais de prova, notificando

os candidatos da decisão e orientando-os quanto às demais medidas a serem adotadas.

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