
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 27/2018-CRS

A MAJOR PM, RESPONDENDO PELA CHEFIA 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 16/2017, de 28 de dezembro de 2017, que regula o processo
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia
em Gestão de Segurança Pública para o ano de 2018 (CHO/CSTGSP/2018), e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 chegou ao conhecimento do CRS informações dando conta de que a
nota da prova da barra fixa atribuída à candidata ao CHO/2018 nº 129.311-7, 1º Sgt PM Gilzélia
Gomes, não corresponde ao tempo que fora executado pela candidata;

1.2 após a revisão das filmagens da prova de barra fixa, verificou-se que,
de fato, a candidata não permaneceu na barra pelo tempo mínimo (seis segundos), nos termos da
Resolução nº 4.642, de 28/12/2017, sendo, contudo, contabilizado o tempo de maneira equivocada;

1.3 cabe à administração revisar seus próprios atos quando eivados de
vícios, conforme dispõe a Súmula nº 473 do STF:

a Administração Pública pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos.

2 RESOLVE

2.1 retificar o ato de resultado do TCF do CHO/2018, especificamente em
relação à candidata nº 129.311-7, 1º Sgt PM Gilzélia Gomes, sendo sua nota na prova de barra fixa
modificada para a nota zero e, por consequência, o seu resultado passa a ser eliminada;

2.2 reestabelecer, nos termos do edital, o prazo para que a candidata
recorra da nota modificada da barra fixa;

2.3 manter, para os demais candidatos, inalterado o resultado do TCF do
CHO/2018.

Belo Horizonte, 10 de julho de 2018

(a) GRAZIELA CARPINSKI CORRÊA, MAJ PM
RESPONDENDO PELA CHEFIA DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


