
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 17.10/2021-DRH/CRS 

 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, aprovado 

pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o edital 

DRH/CRS nº 02/2021, de 12 de março de 2021, que regula o Curso Especial de 

Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2021 (CEFS/2021) e 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 131.074-7, CB PM MARIO AUGUSTO LIMA ANTUNES, lotado no GMG – 

Gabinete Militar do Governador protocolou recurso administrativo, em 07 de abril de 

2021, pois pleiteou sua participação no CEFS/2021, contudo foi impossibilitado; 

1.2 O militar alega, em síntese, que ingressou nas fileiras da Polícia Militar em 30 de 

abril de 2002, por meio de liminar judicial; que no ano de 2005 prestou um novo 

concurso para assegurar sua permanência na Instituição, sendo incluído 

regularmente e promovido a graduação de Cb PM em 09 de maio de 2014; 

1.3 O edital regulador do certame prevê no subitem 4.2, alínea “a”, que o candidato 

deverá, obrigatoriamente, “ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até 

31 de dezembro de 2013, nos termos da Resolução nº 4.980/2020 e alterações”; 

1.4 O princípio isonômico determina um equânime tratamento dos cidadãos, de 

acordo com sua situação pessoal, não havendo amparo para tratamento 

injustificadamente privilegiado ou desfavorecido por parte do Estado; 

1.5 Reza o consagrado aforismo que "o edital é a lei do concurso público". Essa 
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máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital, que determina, em 

síntese, que todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem 

obediência ao edital, que não só é o instrumento que convoca os candidatos 

interessados em participar do certame como também contém os ditames que o 

regerão. 

 

2. RESOLVE: 

2.1 Conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos objetivos e 

subjetivos de admissibilidade e tempestividade; 

2.2 Indeferir o recurso, com base os subitens 1.3, 1.4 e 1.5 deste Despacho 

Administrativo, em obediência ao princípio da vinculação ao edital. 

 

 

Belo Horizonte, 08 de abril de 2021. 

 

Claudio Aparecido da Silva, Ten Cel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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