
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 75/2020-DRH/CRS 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO (CRS), no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, 

aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016 e nos termos do edital 

nº 03/2020, de 09 de março de 2020, que regula o Exame de Aptidão Profissional 

(EAP) para os 1os Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os 1os e 3os 

Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2020 (EAP/2020), e: 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o nº 113.620-9, 1º TEN PM EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA lotado no 54º 

BPM, solicitou a mudança do local de prova do Exame de Aptidão Profissional – 

EAP/2020; 

 

1.2 face a solicitação, em conformidade com o edital regulador do EAP/2020, 

subitens 5.6 e 5.7, o pleito foi INDEFERIDO, conforme Despacho Administrativo nº 

64/2020-DRH/CRS, publicado em 31 de agosto de 2020, no site do CRS; 

 

1.3 no dia 01 de setembro de 2020, durante auditoria realizada no sistema (SMAF), 

foi constatado que o militar não se encontra inscrito no  EAP/2020; 

 

1.4 o militar não observou a regularidade procedimental, haja vista que fez 

socilitação para mudança de local de prova, contudo, não se inscreveu para o 

EAP/2020, impondo-se, assim, o não acolhimeneto do requerimento; 

 

 Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=73EC03AEF84E



1.5 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 anular o Despacho Administrativo nº 64/2020-DRH/CRS, passando a deixar de 

acolher o requerimento interposto pelo militar; 

 

2.2 cientificar o militar da presente decisão. 

 

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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