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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 83/2020-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 nº 4.452, de 14 de
janeiro de 2016, considerando o disposto no edital nº 03/2020, de 09 de março de 2020, que regula os
Exames de Aptidão Profissional (EAP) para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os 1º e 3º
Sargentos do QPPM e do QPE para o ano de 2020 e,

 

1. CONSIDERANDO QUE:

 

1.1 o nº 123.882-3, 3º SARGENTO PM GILMAR ALVES TORRES, lotado no 45º BPM, apresentou
requerimento administrativo, no dia 18 de setembro de 2020, requerendo a realização da prova do Exame de
Aptidão Profissional (EAP), tendo em vista que no período de inscrição não preenchia o requisito disposto
no subitem 2.1.2, alínea “e”, do edital, qual seja, “ter sido promovido à graduação de 3º Sargento até
dezembro/2016”;

 

1.2 de acordo com o militar, ele requereu à Diretoria de Recursos Humanos da PMMG, em 05 de junho de
2020, a retroação de sua promoção, sendo, contudo, publicado o deferimento apenas no dia 01 de setembro
de 2020, no BGPM nº 66, ou seja, após o período de inscrição, que foi de 11/03 a 09/04, conforme subitem
3.3 do edital. A sua promoção foi retroagida a 18 de dezembro de 2015;

 

1.3 requer a realização da prova do EAP antes da sua promoção a 2º Sargento PM, com possibilidade de
ocorrer a partir de 2020, para que possa concorrer à promoção em condições de igualdade com os demais
Sargentos de seu ano base, qual seja, 2015;

 

1.4 a prova do EAP foi realizada no dia 13 de setembro de 2020 e o militar apresentou requerimento
administrativo somente no dia 18 de setembro do mesmo ano, o que impossibilitou sua participação no
exame. Cumpre esclarecer que o militar teve tempo hábil, após a publicação de sua retroação de promoção,
que ocorreu em 01 de setembro de 2020, para requerer sua participação no EAP, no entanto ficou inerte até
dias após a aplicação do exame a todos os candidatos que realizaram o exame em igualdade de condições,
sendo, portanto, intempestivo o pedido.
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2 RESOLVE:

 

2.1 deixar de acolher o requerimento do militar, por intempestividade do pedido e em cumprimento ao
princípio da vinculação ao edital.

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção

Documento assinado eletronicamente por Ivana Ferreira Quintão, Tenente Coronel, em
01/10/2020, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19731358 e o código CRC 6B3A0F44.
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