
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022-DRH/CRS

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE 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, tendo em vista o disposto no edital nº 16/2021, de 30 de

dezembro  de  2021,  que  regula  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de

Habilitação de Oficiais (CHO/2022) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  A  candidata  nº  140.813-7, 02  SGT  JOYCE  CARVALHO  DE  RESENDE,  inscrita

regularmente no CHO/2022,  apresentou requerimento administrativo,  por  meio do Painel

Administrativo,  protocolo  nº  202202049737560-2202,  pleiteando  condições  especiais  a

lactante para realizar a prova do referido certame;

1.2 O subitem 13.7 do edital  regulador  do certame prevê que a candidata lactante que

necessitar  amamentar  durante  a  realização  das  provas,  avaliações,  exames  ou  testes

poderá requerer diretamente ao Chefe do CRS o atendimento dessa condição, observando

as normas editalícias;

1.3 O edital regulador do certame estabelece no subitem 13.7, ipsis litteris:

13.7  O  candidato  recém-acidentado  ou  recém-operado  que
necessitar de condições especiais de mobilidade temporárias e
a  candidata  lactante  que  necessitar  amamentar  durante  a
realização da prova poderá requerer diretamente ao Chefe do
CRS  o  atendimento  dessas  condições,  observando  as
seguintes formalidades:

a)  entregar  o  requerimento  pessoalmente  ou  por  interposta
pessoa, no Centro de Recrutamento e Seleção, localizado na
Rua dos Pampas, nº 701 – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG,
CEP:  30.411-073,  em  dias  úteis,  durante  o  expediente
administrativo;
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b) o requerimento pode ser enviado por meio de mensagem no
Painel  Administrativo  para  a  caixa  –  Seção  de  Concursos
CRS/CHO, sendo a tempestividade verificada de acordo com a
data de envio da mensagem, conforme número de protocolo;

c) deverá ser juntado ao pedido laudo, atestado médico ou de
profissional  de  saúde  competente  ou  outro  documento  que
comprove a necessidade do atendimento;

d) protocolar o pedido com no mínimo 10 (dez) dias úteis de
antecedência da data de realização da prova;

e) no caso da candidata lactante com filho menor de 06 (seis)
meses, esta deverá levar acompanhante, maior de 18 (dezoito)
anos, no dia da prova, exame ou teste, que será responsável
pela guarda da criança. O tempo gasto pela lactante poderá ser
compensado  até  o  limite  de  01  (uma)  hora.  A  candidata,
durante o período de amamentação, será acompanhada de um
fiscal que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os
termos e condições deste edital, sem a presença do

responsável pela guarda da criança;

f) o Chefe do CRS decidirá pelo deferimento ou indeferimento
do pedido, fazendo

publicar no site do CRS sua decisão.

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

candidatos do CHO/2022, sendo possível atender ao pleito da candidata em cumprimento

aos princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital.

2 RESOLVE:

2.1 Face ao disposto nos subitens 1.3 e 1.4 deste ato, DEFERIR o pedido da candidata;

2.2 Cientificar a candidata da presente decisão.

Belo Horizonte/MG, 07 de março de 2022

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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