
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022-DRH/CRS 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 

contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, e nos 

termos do Edital DRH/CRS nº 11/2021, de 22 de outubro de 2021, que regula o processo 

seletivo interno destinado a selecionar candidatos para os Cursos de Piloto Privado de Avião 

e Piloto Privado de Helicóptero, destinado à formação de Comandante de Operações 

Aéreas, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 Foi publicado no site do CRS1, no dia 03 de fevereiro de 2022, o Ato de Convocação 

para a 2ª fase - Avaliação Física Militar (AFM) - do processo seletivo interno para admissão 

aos Cursos de Piloto Privado de Avião e Piloto Privado de Helicóptero - Comandante de 

Operações Aéreas para o ano de 2022. 

1.2 O edital regulador do certame prevê, no subitem 2.1, que o “processo seletivo é 

aberto exclusivamente aos 1º e 2º Tenentes do Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QO-

PM)”, sendo, portanto, vedada a participação no certame de candidatos que não preencham 

essas condições. 

1.3 O candidato nº 151.247-4, CAP PM FREDERICO CAETANO ROCHA RODRIGUES, 

regularmente inscrito no certame, foi promovido ao posto de capitão em 25 de dezembro de 

2021, após o encerramento o período de inscrição, dessa forma, deixou de atender às 

condições para prosseguir no processo seletivo, nos termos do item 2.4 do edital: 

 

                                                 
1 https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/crs/03022022161538382.pdf 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=D2EDE04E70D6



2.4 O candidato que durante o processo seletivo, assim compreendido o 
período entre a inscrição no certame e a matrícula no curso, deixar de 
atender a condição para participação prevista no subitem 2.1 será 
eliminado do certame. 

 
1.4 É responsabilidade do candidato conhecer todas as condições exigidas para 

participação no certame, nos termos do item 5.1 do edital: 

5.1 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e 
certificar-se de que preenche ou preencherá, nas datas específicas, todos 
os requisitos exigidos para o curso, previstos no item 2 e seus subitens, 
sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da 
eliminação do processo seletivo em razão da sua inscrição, sem que 
preencha os requisitos estipulados neste edital. 
 

1.5 As condições para participar do processo seletivo, bem como as condições de 

matrícula, são estabelecidas no edital com o fim de garantir que o oficial aprovado no 

certame tenha plenas condições de atuar como piloto da PMMG por, pelo menos, 20 (vinte) 

anos de serviço, de forma a justificar o investimento realizado pelo Estado durante todos os 

anos necessários para formação de um piloto Comandante de Operações Aéreas, em 

observância aos princípios da Administração Pública, em especial a moralidade e a 

eficiência. 

1.6 O edital de processo seletivo interno é norma institucional editada pelo Comando da 

Corporação e torna-se lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração 

quanto os candidatos que, ao descumprirem à referida norma, estão sujeitos às sanções 

administrativas cabíveis. 

 

2 RESOLVE: 

 

2.1 Tornar sem efeito o ato de convocação para a 2ª fase (AFM), do nº 151.247-4, CAP 

PM FREDERICO CAETANO ROCHA RODRIGUES. 

2.2 Eliminar o candidato do processo seletivo, com fulcro no item 2.4 do edital DRH/CRS 

nº 11/2021. 

Belo Horizonte/MG, 07 de fevereiro de 2022. 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 
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