
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 01/14-DRH/CRS

            
O  TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista a autorização concedida pela Resolução nº 4279,  de 21 de outubro de 2013, 
observadas as disposições constitucionais  referentes ao assunto, a Lei nº 5.301, de 16 de 
outubro de 1969, a Resolução nº  4.210, de 23 de abril de 2012, e e legislação complementar 
pertinente à matéria e ainda o edital nº 12/2013 de 26 de dezembro de 2013,  que regula a 
convocação de capitães do QOPM para o  Curso de Especialização em Segurança Pública, para 
o ano de 2014 (CESP/2014 – TURMA I E II), e 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 Conforme mensagem de protocolo 13890273857003100-1401 
o nº 115.123-2, o Cap PM Saulo Ronan de Souza, do BTL RPAer solicitou sua inclusão na 
relação dos pré-convocados ao CESP/2014, Turma I, tendo em vista que preenche todos os 
requisitos exigidos para o curso.;

1.2 Conforme previsto  no subitem 3.3 do edital referenciado caso 
algum  oficial preencha os requisitos e não tenha seu nome inserido na relação preliminar dos 
candidatos à convocação, constante do anexo “D” do edital regulador do certame, ou que, 
tendo o  nome inserido na relação preliminar, este esteja fora da sua real posição, de acordo 
com os critérios  estabelecidos  no subitem 3.1,  deverá  requerer  ao DRH,  o  acerto  de sua 
situação, arcando com os prejuízos decorrentes no caso de sua  omissão;

1.3 E ainda conforme o subitem 7.9 do edital referenciado a DRH 
promoverá,  a  qualquer  tempo,  a  correção  de  qualquer  erro  material,  bem  como  de 
impropriedade de execução de critérios e normas legais aplicáveis à convocação, apurados 
durante o processo. Após verificação da situação do oficial, constatou-se que  ele preenche os 
requisitos e foi desconvocado do curso anterior por conveniência  administrativa:           

2 RESOLVE:

2.1 Inserir no anexo D do edital o nome do oficial com a ordem de 
classificação, conforme quadro abaixo.

ORDEM
ANTIGUI

DADE
ANO 
BASE NR PM NOME INCLUSÃO

29 320 2001 115.123-2 SAULO RONAN DE SOUZA 02/05/99

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

Belo Horizonte-MG,  08 de janeiro de 2014.

   (a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM
     CHEFE DO CRS


