
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 144/2017-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o edital nº 03/2017,
de  10/03/2017,  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 2017 (CFS/CSTSP-2017) e:

1. CONSIDERANDO QUE

1.1  o  candidato  ao  CFS/CSTSP-2017 nº  157.785-7,  SD PM STARLEY DE
SOUZA COELHO, interpôs recurso administrativo contra o ato de eliminação, publicado
no site do CRS em 17/10/2017, em decorrência de inobservância do prazo estabelecido
no edital para realização do Controle Fisiológico (CF);

1.2 o recorrente alega, em síntese, que serve em fração destacada e tentou
conciliar as demandas pessoais e de trabalho com a preocupação de não gerar prejuízo
para o serviço, tendo em vista o reduzido efetivo da fração;

1.3 o militar  aduz que compareceu ao NAIS da 8ª RPM no dia  05/10/2017
(quinta-feira),  contudo não conseguiu atendimento nesta data e nem no dia  posterior,
sendo orientado a retornar no dia 09/10/2017;

1.4 conforme consta na mensagem enviada via Painel Administrativo, protocolo
nº  15076635567680016767-1710,  de  10/10/2017,  o  candidato  realizou  o  CF  no  dia
09/10/2017;

1.5 o candidato contrariou normas editalícias, conforme subitens 7.19, 7.20 e
7.21, respectivamente, que preveem ipsis litteris:

7.19 O Teste de Avaliação Física (TAF) é composto do Controle Fisiológico
(CF) e do Teste de Capacitação Física (TCF).
7.20 O Controle Fisiológico (CF) será realizado na própria Unidade a que
pertencer o candidato ou em Unidade que a apoie, devendo o resultado ser
publicado em Boletim Interno (BI) da Unidade do militar.
7.21  A Unidade  do  militar  deverá  enviar  mensagem  através  do  Painel
Administrativo  (Seção  de  Concursos/CFS),  explicitando  se  o  militar
dispensado está APTO ou INAPTO no CF, até o dia 06/10/2017, os dados
do BI em que foi publicado o resultado, bem como os militares dispensados
definitivos  e  amparados  em  AO,  discriminando  quais  testes  físicos  o
candidato possui condições de realizar, conforme previsão do ANEXO “H”.
(g. n.)



1.6 o ato de convocação para a 2ª fase dispõe em seu subitem 1.6 que:
 

1.6  A  Unidade  do  militar  deverá  enviar  mensagem  através  do  Painel
Administrativo  (Seção  de  Concursos  CRS/CFS)  até  o  dia  06/10/2017,
explicitando se o militar está APTO ou INAPTO no CF, contendo os dados
do BI em que foi publicado o resultado, bem como os militares dispensados
definitivos  e  amparados  em  AO,  discriminando  quais  testes  físicos  o
candidato possui condições de realizar, conforme previsão do ANEXO “H”
do edital regulador do certame.

1.7 o edital regulador do certame proíbe a aplicação de provas, avaliações,
testes ou exames fora da data estabelecida:

11.5  Não  haverá  segunda  chamada  de  provas,  avaliações,  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.

2 RESOLVE

2.1  conhecer  o  recurso,  haja  vista  que  preenche  os  pressupostos  de
admissibilidade;

2.2 negar provimento, por falta de amparo legal.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2017

(a) EMERSON MOZZER, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


