
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1796/10-DRH/CRS

  
O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e considerando a 
Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, as condições previstas no Edital  DRH/CRS nº 08, de 
20/09/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2011 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFS/2011  –  Nº  135.887.8,  CB  QPE  PM 
FRANCISMARY DALVANE DE AGUILAR, interpôs requerimento administrativo solicitando a 
retificação de sua inscrição para o CFS QPE/2011, tendo em vista que inscreveu-se para o CFS 
QPPM, tornando nula sua inscrição por pertencer ao Quadro de Praças Especialistas - QPE;

1.2 conforme previsto nos subitens 4.6 a 4.9, 4.12 e 9.3 do edital  
que regula o certame, in verbis: 

4.6  A  PMMG  não  se  responsabiliza  por  inscrições  não 
efetivadas por qualquer motivo de  ordem técnica, seja do 
aparelho microcomputador, da transmissão de dados ou de 
congestionamento da rede.

4.7  O preenchimento dos dados pessoais no ato da 
inscrição é de inteira responsabilidade  do candidato, 
que  assume  suas  declarações,  podendo  responder 
penal, civil ou  administrativamente, pelos dados lançados.

4.8  Antes  de  efetivar  sua  inscrição  o  candidato 
deverá  conferir  minuciosamente  todos  os   dados 
lançados, principalmente  os  de  identificação,  pois 
somente  serão  aceitos  às  provas   os  candidatos  cujos 
dados  de  identidade  coincidirem  com  o  registrado  no 
cadastro do CRS.

4.8.1  O  candidato  deverá  atentar  também,  no 
momento da inscrição, para a marcação do  código 
correto  do  concurso  para  o  qual  irá  concorrer, 
conforme  o  quadro  específico, pois   serão 
consideradas  nulas  as  inscrições  realizadas  para  o 
quadro diverso daquele a que  pertencer o candidato.

4.9 Durante todo o período de inscrição será possibilitado 
ao candidato a retificação de  eventuais erros de digitação  
ou acerto de dados. Encerrado o período de inscrições o 
sistema será definitivamente fechado, arcando o candidato  
com as conseqüências dispostas  no item 4.8 deste edital.



4.12 Não serão aceitas inscrições provisórias, condicionais,  
extemporâneas,  ou que não  atendam rigorosamente ao 
estabelecido neste edital.

9.3  Os  recursos  deverão  ser  dirigidos  ao  DRH  e 
obrigatoriamente  protocolados  no CRS,   exceção  ao 
previsto no item 9.6, em única instância, dentro do prazo 
previsto no item 9.1  deste edital, admitindo-se, para os  
candidatos residentes no interior, o encaminhamento  via 
fax  (31)  2123.9494  ou  PA  (seção  curso  praça),  com 
observação do prazo e  obrigatoriedade da remessa, em 
seguida,  dos  originais,  via  correios,  com  aviso  de 
recebimento. ” (grifo nosso).

1.3  conforme  o  sistema  gerenciador  de  concursos  da  PMMG  – 
SMAF,  a   candidata  se  inscreveu  para  o  processo  seletivo  ao  CFS/11-18ª  RPM,  no  dia 
21/09/110, às 11:18 horas e o seu último acesso aos dados  lançados no sistema foi  dia 
05/10/10,  às  13:58  horas.  O  pagamento  do  DAE  ocorreu  no  dia  05/10/10  e  o  seu 
comprovante de inscrição foi impresso no dia 08/10/10;

1.4  conforme  previsto  no  subitem  4.9  do  edital,  a  opção  de 
alteração de dados foi  disponibilizada  pela internet, durante todo o período de inscrição, 
contudo só pode ser acessada pela candidata;

1.5 a candidata alega em seu requerimento,  dirigido à Chefe do 
Centro Odontológico, que  requer a  “retificação da  inscrição feita para o curso CFS 
QPE, tendo em vista que por um lapso desta requerente a inscrição foi realizada no 
quadro CFS PM o que torna nulo a inscrição.” (grifo nosso);
 

1.6  o  CRS  não  detectou  nenhuma  falha  da  Administração  na 
inscrição da candidata, contudo, consultou a Prodemge, sendo que, após auditoria do sistema 
SMAF, a analista respondeu que o processo seletivo ao CFS/11 recebeu 11.263 inscrições, as 
quais foram todas realizadas pela internet, não sendo detectada nenhuma falha no sistema em 
relação às inscrições de todos os candidatos, inclusive da requerente;

1.7  após  o  encerramento  das  inscrições,  o  sistema SMAF  fecha 
automaticamente o concurso e gera todos os relatórios, atas, etc, 

2 RESOLVE:

2.1  indeferir o pedido por falta de amparo legal.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 08  de novembro de  2010.

                                         (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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