
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 28/2019-DRH/CRS

O CORONEL PM, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no

R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14/01/2016, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato nº 162.611-8, 3º SGT PM TONY MENDES SANTOS,
inscrito regularmente no processo seletivo interno, destinado a selecionar candidatos

para o Curso de Tripulante Operacional e Defesa Civil da Polícia Militar de Minas

Gerais, para o ano de 2019, interpôs recurso administrativo, por não concordar com

o ato nº 01 de convocação de candidato excedente para matrícula no curso;

1.2 cabe ao candidato, antes de realizar a inscrição no processo seletivo,

inteirar-se do edital, em concordância com o previsto no subitem 5.1, ipis litteris:

5.1 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá conhecer o edital
e certificar-se de que preenche ou preencherá todos os requisitos exigidos
para o curso, previstos no subitem 2 deste edital, sendo de sua inteira
responsabilidade os prejuízos decorrentes da sua inscrição e participação
no processo seletivo. (grifo nosso)

1.3 em 20 de fevereiro de 2019, foi publicado o ato de resultado final e

convocação para matrícula do processo seletivo interno para admissão ao Curso de

Tripulante Operacional e Defesa Civil, para o ano de 2019;

1.4 o candidato em lide concorreu às vagas disponíveis para a 4ª BRAvE,

sendo classificado, conforme consta no ato de resultado final do processo seletivo,

como segundo candidato excedente para essa BRAvE;

1.5 em 25 de fevereiro de 2019, o COMAVE comunicou ao Centro de

Recrutamento e Seleção, por meio de mensagem, via painel administrativo,
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protocolo nº 201902008517577-1902, o não comparecimento do nº 151.258-1, 3º

Sgt PM Gabriel Maciel Garcia Reis, da 6ª BRAvE, para efetivação da matrícula;

1.6 em 25 de fevereiro de 2019, foi publicado no site do CRS o ato nº 01

de convocação de candidato excedente para matrícula no curso na 6ª BRAvE,

ocasião em que foi convocado o único excedente desta BRAvE;

1.7 o candidato alega, em síntese, que deveria ser convocado para

ocupar a vaga ociosa oriunda da 6ª BRAvE o primeiro candidato proveniente de uma

classificação geral de excedentes, independentemente do local para o qual tenha

concorrido;

1.8 o candidato afirma, ainda, que “chegou ao conhecimento dos

candidatos que as 5 vagas previstas no item 4.3 não foram totalmente preenchidas,

sendo que uma vaga teria ficado ociosa, e conforme o item 7.5 do edital, este prevê

a convocação dos candidatos excedentes para vagas ociosas, e não há, no edital,

nenhum item que restrinja que estas vagas sejam repassadas aos militares da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais”;

1.9 o subitem 7.4 do edital regulador do processo seletivo prevê a

convocação, por meio de classificação geral de excedentes, somente quando não

houver número suficiente de candidatos para preencherem as vagas de determinada

BRAvE, o que não é o caso da 6ª BRAvE, haja vista que possui 01 (um) candidato

excedente, sendo direito deste a convocação para preenchimento da vaga ociosa:

7.4 Caso não sejam apurados candidatos suficientes ao preenchimento
das vagas constantes do subitem 4.1, serão convocados, conforme
classificação geral de excedentes, tantos candidatos quantos necessários
ao preenchimento daquelas vagas. (grifo nosso)

1.10 o subitem 4.1.1 do edital prevê para 6ª BRAvE 04 (quatro) vagas

para o Curso de Tripulante Operacional e de Defesa Civil. No ato de resultado final

do processo seletivo, publicado no dia 20 de fevereiro de 2019, consta como

aprovados para essa BRAvE, 05 (cinco) candidatos, sendo um deles excedente;

1.11 ante ao exposto, conforme prevê o edital regulador do certame, a

vaga ociosa para a 6ª BRAvE pertence ao primeiro candidato excedente que

concorreu às vagas destinadas a essa Base;

1.12 os subitens 4.3 e 7.5 do edital regulador do processo seletivo

preveem, ipis litteris:
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4.3 Serão disponibilizadas 05 (cinco) vagas a outras instituições públicas do
Estado de Minas Gerais e/ou de outros entes da Federação.
[...]
7.5 Em caso de desistência do curso, serão convocados tantos candidatos
excedentes quantos necessários ao preenchimento das vagas ociosas, que
continuem preenchendo os requisitos deste edital, desde que seja possível
cumprir a frequência mínima exigida de cada disciplina, nos termos do artigo
111 da Resolução nº 4.739, de 26/10/2018 (Diretrizes da Educação da
Polícia Militar – DEPM).

1.13 o edital regulador do certame não prevê que as vagas não

preenchidas por outras instituições públicas do Estado de Minas Gerais e/ou de

outros entes da Federação, consideradas como acréscimo às inicialmente previstas,

poderão ser aproveitadas pela PMMG;

1.14 insta salientar que o princípio da vinculação ao edital norteia os

certames. O doutrinador Hely Lopes Meirelles (2002, p. 87) afirma que:

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos
não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade
conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm
verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos. (grifo
nosso)

1.15 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a

Administração quanto os candidatos ao Curso de Tripulante Operacional e de

Defesa Civil, não sendo possível atender ao pleito do requerente, em cumprimento

aos princípios da administração pública, sobretudo vinculação ao edital.

2 RESOLVE

2.1 conhecer do recurso interposto, haja vista que preencheu os

pressupostos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido do candidato, por falta de amparo legal.

OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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	BELO HORIZONTE/MG
	OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
	Senhor Comandante, boa noite. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo candidato, 3º Sgt Tony Mendes Santos,  no  processo seletivo para Tripulante Operacional e Defesa Civil PMMG/19, contra ato de convocação de candidato excedente. Ocorre que o recorrente também ficou excedente, porém para local diverso (4ª BRAvE), não podendo ser chamado. Além disso, entende que a vaga ociosa destinada à outra instituição deveria ser ocupada por ele, o que não encontra amparo para deferimento. Rpt.




