
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 01/21 - DRH/CRS

O MAJOR PM RESPONDENDO PELA CHEFIA 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, e considerando o disposto no

Edital DRH/CRS nº 02, de 17 de fevereiro de 2020, que regula o processo seletivo

interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de

Tecnologia  em Segurança Pública  do QPPM e QPE da Polícia  Militar  de  Minas

Gerais, para o ano de 2020 (CFS/CSTSP/2020) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o nº 170.239-8, SD PM JADER ROBERTO DA SILVA LACERDA, lotado no 44

BPM/15  RPM,  apresentou  requerimento  administrativo  junto  ao  Centro  de

Recrutamento e Seleção (CRS), no dia 04 de janeiro de 2021, requerendo reserva

de vaga para a Avaliação Física Militar (AFM) no próximo CFS/CSTSP;

1.2 o militar encontra-se licenciado de 20 de novembro de 2020 a 18 de janeiro de

2021,  com atestado médico devidamente homologado e publicado no BI nº 48 do 44

BPM/15 RPM, em 14 de dezembro de 2020, devido a fratura no tornozelo, causada

por acidente de trânsito, conforme boletim de ocorrência nº 2020-052187142-00;

1.3 o edital do certame prescreve:

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=88BB9F37E921



6.1 O concurso interno consiste em 02 (duas) fases:
a)  1ª FASE: Provas de Conhecimentos (objetiva e 
dissertativa).
b)  2ª FASE: Avaliação Física Militar (AFM).

[...]

6.20  A Avaliação  Física  Militar  (AFM)  é  composta  de
Controle  Fisiológico  (CF)  e  do  Teste  de  Capacitação
Física (TCF)  e será realizada em conformidade com a
Resolução nº 4.642, de  28/12/2017, que dispõe sobre a
Avaliação  Física  Militar  (AFM),  a  ser  aplicada  aos
candidatos  dos  concursos  e  processos  seletivos  da
Polícia Militar.

[…]

6.22  Para  submissão  ao  TCF  é  obrigatório  o
candidato  realizar  o  Controle  Fisiológico  e  ser
considerado  APTO.  A  Unidade  do  Militar  deverá
comprovar a aptidão do candidato encaminhando ao CRS
os dados do BI em que foi publicado o  resultado de apto
ou inapto para o TCF, via Painel Administrativo (Seção de
Concursos CRS/CFS), até o dia 07 de janeiro de 2021. O
descumprimento de tal prazo ensejará na eliminação do
candidato do certame. (grifo nosso)

1.4 de acordo com o subitem 10.4 do edital,  “não  haverá segunda chamada de

provas, testes ou exames, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido

em virtude de impedimento do candidato, ainda que em decorrência de caso fortuito

ou força maior, de situação física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária,

e que o impeça de comparecer, executar ou completar qualquer prova ou teste”;

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

quanto  aos  candidatos  do  certame,  não  sendo  possível  atender  ao  pleito  dos

candidatos  em  cumprimento  aos  princípios  da  Administração,  sobretudo  o  da

vinculação ao edital.
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2 RESOLVE:

2.1 em face do disposto nos subitens 1.4 e 1.5 deste Despacho, indeferir o pedido

do militar, em cumprimento ao princípio da vinculação ao edital.

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2021.

Glauco Vinícius de Vasconcelos Souza, Maj PM
Respondendo pela Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção
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