
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 48/2020-DRH/CRS 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO (CRS), no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, 

aprovado pela Resolução no 4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o edital 

nº 01/2020, de 13 de janeiro de 2020, que regula o concurso interno para admissão 

ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Segurança Pública (CHO/CSTGSP), vagas para o quadro de oficiais complementares 

e de oficiais especialistas (categorias de comunicações, músico e motomecanização) 

da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2020 e: 

 

1 CONSIDERANDO QUE:  

 

1.1 os candidatos nº. 134.993-5, 2º SGT PM HÍGOR VINÍCIUS DA SILVA e nº. 

138.121-9, 2º SGT PM DANIEL HOUSTON DE BARROS, inscritos no 

CHO/CSTGSP/2020, solicitaram mudança do local de prova, em virtude do término 

do período presencial do CASP I/2020 em Belo Horizonte; 

 

1.2 inicialmente, conforme previsão editalícia, a prova de conhecimentos do 

CHO/CSTGSP/2020 estava prevista para o dia 22 de março de 2020, com início 

previsto para as 08h30min, coincidindo com o período das aulas presenciais do CASP 

I/2020. Contudo, no dia  20 de março de 2020, o certame foi suspenso devido a 

pandemia do COVID-19; 

 

1.3 o referido edital estabelece no subitem 6.2.5: 

 Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=6DD21DD74743



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/CHO), até 15 (quinze) dias corridos antes da data da prova, detalhando 
em qual BGPM fora publicada sua transferência 

 

1.4 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração quanto 

aos candidatos participantes do certame. Administração e candidatos, não podem se 

afastar a não ser nas previsões que conflitem com regras e princípios superiores e 

que por isso são ilegais ou inconstitucionais. 

 

2 RESOLVE: 

 

2.1 face ao disposto nos subitens 1.2 e 1.4 deste ato, deferir os pedidos dos 

candidatos ao CHO/CSTGSP/2020; 

 

N. PM GRAD. NOME PROTOCOLO LOCAL DE PROVA 

1381219 2º SGT  DANIEL HOUSTON DE BARROS 202003021971581-2003 16ª RPM 

1349935 2º SGT HÍGOR VINÍCIUS DA SILVA* 202003022220572-2003 10ª RPM 

*Torna sem efeito o Despacho Administrativo nº 21/20-DRH/CRS 

 

2.2 determinar à Seção de Concursos que adote as providências para que os militares 

tomem ciência da alteração dos seus locais de prova. 

 

 
 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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Respeitosamente,
Paulo Henrique, 2º Sgt PM




