
 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 35/2021-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 disposto no 

edital nº 03/2021, de 26 de março de 2021, que regula os Exames de Aptidão 

Profissional (EAP), para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE E QOS e para os 1ºs 

e 3ºs Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2021, e, 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 1349406, 3º SGT PM EMILIA CRISTINA DE O LABANCA, lotada no 

HPM/DS, interpôs recurso administrativo, por meio do Painel Administrativo, 

protocolo nº 202105038395334-2105, devido ao indeferimento de inscrição no 

EAP/2021; 

1.2 O edital regulador do Exame estabelece no subitem 6.4: 

6.4 Os recursos contra o indeferimento do requerimento de inscrição serão 
protocolados na SRH da Unidade do militar interessado, ou seção 
equivalente, e serão dirigidos, em instância única, à autoridade 
imediatamente superior àquela que indeferiu o pedido, que solucionará o 
recurso em até dois dias úteis. 

 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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1.3 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração 

quanto aos candidatos participantes do certame. A Administração e candidatos, não 

podem se afastar a não ser nas previsões que conflitem com regras e princípios 

superiores e que por isso são ilegais ou inconstitucionais.  

 

2 RESOLVE: 

2.1 Não conhecer do recurso, por falta de amparo legal; 

2.2 Cientificar a militar da decisão proferida. 

 

Belo Horizonte/MG, 09 de julho de 2021 

 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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