
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 006/2020-DRH/CRS

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO

E SELEÇÃO 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, tendo em vista o edital DRH/CRS nº 10/2019, de 05/12/2019, que regula

o Curso Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2020

(CEFS I/2020) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o n. 125.836-7, CB PM MARCOS VINÍCIUS DA SILVA, lotado no 17º

BPM/9ª RPM, protocolou requerimento administrativo pleiteando a efetivação de sua

inscrição e inclusão no CEFS I/2020, conforme o edital DRH/CRS nº 10/2019, de

05/12/2019, tendo em vista que, segundo ele, foi promovido à graduação de Cabo

em 29/04/2009; que encontrava-se no conceito “C” -51, que o impossibilitava na

oportunidade,  de  realizar  a  inscrição  no  CEFS  I/2020,  conforme  o  subitem  4.2,

alínea “b” do edital; que então, com a promulgação da Lei nº 23.511 de 20/12/2019,

art. 94, tornou-se beneficiado com a reclassificação de seu conceito, passando para

“B” zero pontos; que no período da inscrição (06 a 30/12/2019), encontrava-se em

gozo de férias e, não tomou conhecimento das referidas datas, bem como não foi

informado  em  tempo  hábil  pela  Administração,  tendo  retornado  apenas  no  dia

02/01/2020, não conseguindo assim, efetivar a inscrição;

1.2  o  edital  DRH/CRS nº  10/2019,  de  05  de  dezembro  de  2019,  em

obediência ao item 3 (Da Inscrição), não solicita ao candidato a obrigatoriedade de



preencher  o requisito  no  que tange ao Conceito  para  a  realização da inscrição,

conforme o subitem 4.2 , alínea “b” do edital regulador do certame, ipsis Litteris:

4.2 O militar convocado deverá satisfazer os seguintes requisitos básicos
para matrícula no CEFS/2020 - Turma I:
[...]
b) estar classificado, no mínimo, no conceito "B", com até 24 (vinte e quatro)
pontos negativos;
[...]

1.3  o  candidato  alega,  que  não  tomou  conhecimento  do  período  de

inscrição, deixando de efetivá-la. Dessa forma, não é possível  deferir  o pleito do

militar,  por  falta  de  amparo  legal  e  em  obediência  aos  princípios  da  isonomia,

legalidade e vinculação ao edital, haja vista que o requerente, não realizou a sua

inscrição, conforme determina o edital do concurso em seu subitem 3.2, ipsis litteris:

3.2 As inscrições serão feitas somente via internet, através do site do CRS,
no período estabelecido no cronograma de execução constante do ANEXO
“A” deste edital.

2 RESOLVE: 

2.1 indeferir  o pedido,  por falta  de amparo legal  e em obediência aos

princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao edital.

Belo Horizonte/MG, 10 de janeiro de 2020.

(a)Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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