
 

 

 

 

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 01 – EAdO 

 

 O TEN-CEL PM CHEFE DO CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, no uso de 

suas atribuições legais previstas no artigo 185, § 6º, da Resolução Nº 4.210, de 23 de abril de 

2012, que regula as Diretrizes da Educação de Polícia Militar – DEPM, bem como o Art. 260, § 7º, 

do RAPM e, 

  

 1. CONSIDERANDO QUE: 

 1.1 os candidatos IZABELLA COSTA ARAÚJO, inscrição n° MG 10548802, MÉDICO - 

CIRURGIA PLÁSTICA; IANA ALMEIDA LEMOS, inscrição n° MG 13455936; MARCELA 

PAULA SANTOS PENTEADO, inscrição n° 16182536 e PALOMA FONSECA, inscrição n° MG 

11955285,   essas três últimas, especialidade CLÍNICA MÉDICA,  não apresentaram os 

documentos exigidos, dentro do prazo previsto, contrariando o disposto no subitem 5. “b” do ato 

de convocação para a 5ª fase, regulado pelo Edital do Concurso Público (DRH/CRS Nº 13/2012, 

DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013), que estabelece o seguinte: 

 

5. será eliminado do concurso o candidato que:  
a) ... 
b) Estiver concorrendo às vagas de análises 
clínicas, fisioterapia respiratória, cirurgia geral, 
psiquiatria, pediatria, ortopedia, anestesiologia, 
ginecologia, clínica médica, cirurgia vascular, 
cirurgia plástica, prótese dentária, endodontia, 
cirurgia e traumatologia buco maxilofacial, 
ortodontia e Odontologia para Pacientes com 
Necessidades Especiais e não possua curso de 
residência médica ou título de especialização, 
ambos da categoria/especialidade a que concorrer 
ou apresente o respectivo certificado ou 
declaração de conclusão do curso de residência 
médica ou título de especialização, não 
reconhecidos pelo MEC. 

  

 1.2. os candidatos ANA ELIZABETH SACCHETTO FABRINI, inscrição n° 7307878, 

CIRURGIÃO DENTISTA – JANAÚBA; PATRÍCIA DE SOUZA PINTO PEREIRA, inscrição n° 

MG 1180454, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA e  LUÍSA LUCENA BARBOSA DE MEDEIROS, 

inscrição n° MG 10790658, PEDIATRIA,  apresentaram os documentos exigidos contrariando o 

disposto no subitem 8, constante no ATO DE RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DRH/CRS Nº 

13/2012, DE 11 DE DEZEMBRO de 2013, que estabelece:  



8. Retificar a letra d) do subitem 4.1, que passa a 
ter a seguinte redação: 
“4.1.... 
d) ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos de idade 
completáveis até a data de nomeação, prevista 
para o dia 05/01/2015 o que implica exigência de 
ter nascido a partir da data de 05/01/1980.” 
 

 

 2. RESOLVE: 

 2.1 INDEFERIR a matrícula dos referidos candidatos no Estágio de Adaptação de oficiais - 

EAdO, pelos motivos acima elencados; 

 2.2 noticiar  a decisão ao Centro de Recrutamento e Seleção, para fins de publicação e 

adoção das medidas administrativas decorrentes deste ato; 

  

Belo Horizonte - MG, 10 de novembro de 2014. 

 

 

 

(a) ALBERTO NUNES BORGES, TEN-CEL PM 


