
 

 
 

      DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 12/19-DRH/CRS 

 
A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 17/2018, de 28 de dezembro de 2018, 

que regula o concurso público para admissão ao Curso de Habilitação de 

Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Segurança Pública da Polícia 

Militar de Minas Gerais (CHO/CSTGSP), para o ano de 2019 e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE:  

 

1.1 em 29/01/2019, o n. 119.766-4, 2º Sgt QPR JOFRE DOS SANTOS 

SANTANA JUNIOR, solicitou, por meio do requerimento de protocolo n. 388-CRS, de 

29/01/2019, a efetivação de sua inscrição no processo seletivo interno para 

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

Gestão da Segurança Pública (CHO/CSTGSP) para o ano de 2019. Alegou que 

pleiteou a sua inscrição no concurso interno, via on-line, sendo a inscrição negada, 

sob a expressão “CURSO APENAS PARA CANDIDATO MILITAR. AE0301”; 

1.2 segundo o requerente, o indeferimento ocorreu em razão de sua 

situação funcional (Código/Situação 54), motivo pelo qual ingressou com uma ação 

na Justiça Militar para pleitear uma medida cautelar que garantisse a sua inscrição 

no curso, de modo a desconsiderar sua situação funcional atual, bem como os 

efeitos do PAD nº 102.286/2013, no qual foi aplicada sanção disciplinar de reforma 

disciplinar compulsória para o requerente; 

1.3 foi publicado no BGPM-AR n. 82 - DRH, de 07/03/2019, o despacho 

em requerimento n. 14/18-CG, de 28/02/2019, constando a anulação do PAD n. 

102.286/2013, bem como da sanção de reforma disciplinar compulsória aplicada em 

desfavor do requerente, retornando-o para os quadros da ativa, nos termos do art. 

175, inciso I, do Estatuto dos Militares de Minas Gerais – EMEMG; 

1.4 dessa forma, fica o requerente autorizado a ser inscrito no concurso 

ao CHO/2019; 



 

2 RESOLVE:  

 

2.1 deferir o pedido; 

2.2 determinar à Seção de Informatização que proceda à inscrição do 

requerente, possibilitando a geração do Documento de Arrecadação Estadual 

referente ao concurso, que deverá ser pago até a data do vencimento, para sua 

efetivação no sistema; 

2.3 cientificar o requerente da presente decisão. 

 

Belo Horizonte/MG, 08 de março de 2019. 

 

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


