
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 145/2017-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 147.752-0,  CB QPE TADEU JOSE
RODRIGUES SOBREIRA, interpôs recurso administrativo alegando o descumprimento de
norma editalícia por parte de outra candidata, fato que acarreta prejuízo ao recorrente;

1.2 o recorrente alega, em síntese, que se sentiu prejudicado nos resultados
obtidos na realização do Teste Físico, em virtude do teste aplicado a outra candidata, que
teria  utilizado  de  tala  ortopédica  no  braço,  colocando-a  em  posição  favorável  em
detrimento dos demais candidatos participantes do Processo Seletivo;

1.3 afirma ainda que a utilização do artefato ortopédico, em tese, compensou a
debilidade física temporária da candidata para executar a corrida, já que sua condição
anterior não a possibilitaria realizar tal ato e que o artefato ortopédico não se encontra
previsto no Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar (RUIPM), tampouco
existe a previsão de seu uso durante a realização da prova;

1.4 por fim, informa que a militar se encontrava com licença para tratamento da
própria saúde no período de 23/09/2017 a 07/10/2017;

1.5 o Teste  de Capacitação Física  do CFS/2017 para  o Quadro  de Praças
Especialistas  é  composto  apenas  da  prova  de  resistência  (corrida  de  2.400  m),  não
havendo nenhum benefício para a candidata, na prova, o uso de tala ortopédica no braço;

1.6 o uso da referida tala ortopédica no braço se deu por orientação médica,
não sendo necessária sua previsão como uniforme constante no RUIPM;

1.7 o edital regulador do processo seletivo prevê em seu subitem 7.21,  ipsis
litteris:

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.)

1.8 conforme publicado no BI n. nº 31, de 06/11/2017 – CSC-PM/DAL, a militar
em questão foi submetida ao CF em 04/10/2017 e considerada APTA para a realização do
TCF do CFS/2017 pela Oficial médica competente;

1.9  de  acordo  com  pesquisa  realizada  no  SIRH,  a  candidata  não  estava
licenciada na data do teste  físico que ocorreu no período de 19 a 20 de outubro do
corrente ano.

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


