
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 102 /17-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 13, de 22 de agosto
de 2016, que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de
Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2017, (CFSd QPPM/2017)- RMBH, 17ª
e 18ª RPM e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 os candidatos, inscrições ns. 16311876, MATEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA e
11609583, PEDRO AUGUSTO ZEFERINO PERDOMO, interpuseram recursos administrativos através de
documentações sob os protocolos do CRS ns. 2697 e 2734 (Procuração através advogado OAB n. 155.915)
ambos datado em 19/07/2017, respectivamente, por não concordarem com o resultado do Exame do
subitem 6.54 do edital regulador do certame, publicado em data de 17/07/2017, tendo os recursantes sido
lançados no Ato com o resultado “AUSENTE”;

1.2 os candidatos recursantes alegam que “os exames foram feitos com coleta do
material no prazo do calendário divulgado em ato pelo CRS. Os exames foram feitos em laboratórios
credenciados pela PMMG (Laboratório São Paulo e LABCLIN), tendo estes sidos os responsáveis pela
entrega dos resultados no CRS no prazo previsto conforme o edital”;

1.3 após análise dos recursos, foram verificados que os laboratórios responsáveis pela
realização dos exames dos candidatos, não procederam a entrega dos resultados na data prevista;

1.4 o edital regulador do certame e o Ato de Convocação para 2ª Fase, publicado em
05/05/2017, prevê em seu subitem 6.58 e subitem 3. do item V , respectivamente, ipis litteris:

6.58 O resultado do exame deverá ser entregue pelos laboratórios no CRS,
devendo o candidato assinar autorização para o feito no ato de coleta do material
para exame.
V- EXAME TOXICOLÓGICO
3. O resultado do exame toxicológico, nos termos do subitem 6.58 do edital,
deverá ser entregue pelos laboratórios no CRS até o dia 03/07/2017, devendo o
candidato assinar a autorização (Anexo “B”) para o feito no ato da coleta do
material para o exame.

2 RESOLVE

2.1 conhecer dos recursos interpostos face aos pressupostos de admissibilidade e
tempestividade;

2.2 indeferir os pedidos dos candidatos por falta de amparo legal.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2017.

(a)EMERSON MOZZER, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


