
 

 
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020 - 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 n. 4.452, de 

14/01/2016, tendo em vista o edital n. 06/2018, de 29 de junho de 2018, que regula o concurso 

público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais 

(QPPM), para o ano de 2019 (CFSd QPPM/2019-Interior), e: 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata MYLENE MELO SILVA, inscrição 17470645, encontra-se regularmente 

inscrita no CFSD QPPM/2019, vagas para o Interior (7ª RPM); 

1.2 obteve o direito de realizar o Teste de Capacitação Física (TCF) em data diversa da 

estabelecida para os demais concorrentes, em razão ter comprovado sua condição de gestante, nos 

termos do despacho administrativo nº 112/2019 – DRH/CRS, publicado no site do CRS; 

1.3 apresentou, em data de 18/12/2019, novo requerimento pleiteando apresentação do 

raio-X do tórax em data diversa da estabelecida para os demais concorrentes, anexando cópia de 

atestado médico; 

1.4 em 23/11/2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese, em 

julgamento de recurso de repercussão geral, interposto pelo Estado do Paraná: "É constitucional a 

remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, 

independentemente da previsão expressa em edital do concurso público". (grifo nosso); 

1.5 a tese fixada pelo STF contempla tão somente o TCF e não faz menção a qualquer 

outro tipo de exame, impossibilitando à Administração aceitar a documentação referente ao raio-X do 

tórax da requerente em data diversa da fixada para os demais candidatos, sob o risco de violar o 

princípio da isonomia e da vinculação ao edital. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 indeferir o pedido da candidata por falta de amparo legal. 

 

 
Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2020. 

 
 

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


