
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 90.10/2020-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições regulamentares contidas nº  R-103,
aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o edital
nº 06/2018, de 29 de junho de 2018, que regula o concurso público para admissão
ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para
o ano de 2019 (CFSd QPPM/2019) vagas para o Interior, e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato de inscrição nº MG 15251231 postou o seu recurso administrativo
contra o resultado da sua Avaliação Psicológica nos Correios em 01 de setembro de
2020. O recurso foi entregue pelos Correios ao Centro de Recrutamento e Seleção
(CRS) em 30 de setembro de 2020;

1.2  o cronograma de entrevistas de devolução e abertura de vistas da Avaliação
Psicológica foi publicado no site do CRS em 20 de agosto de 2020, contendo as
orientações para postagem dos recursos. O item 2.7.1 do cronograma prevê como
data limite de entrega do recurso no CRS pelos Correios, o dia 15 de setembro de
2020,  cuja  certificação  de  chegada  do  recurso  naquela  data  ficou  sob  a
responsabilidade do candidato no momento de sua postagem, havendo previsão
expressa de inviabilidade de análise em caso de entrega pelos Correios em data
posterior, bem como a eliminação definitiva do candidato do certame:

2.7.1 no momento da postagem, o candidato deve  certificar-se de
que a entrega será realizada no CRS até o dia 15 de setembro de
2020.  A  chegada  do  recurso  após  a  data  determinada
inviabilizará sua análise, o que resultará na eliminação definitiva
do candidato no certame. O acompanhamento da entrega dos
documentos (rastreamento) poderá ser feito por meio do Portal
do Correios (http://www.correios.com.br).

1.3 o  recurso  administrativo  postado  pelo  candidato  foi  entregue  no  CRS pelos
Correios em 30 de setembro de 2020, portanto, em desconformidade com o subitem
2.7.1 do cronograma de entrevista de devolução e abertura de vistas;

http://www.correios.com.br/


1.4 o edital e as demais orientações que o integram regulam o certame e, como tal,
vinculam  as  partes,  estabelecendo  regras  às  quais  estão  vinculados  tanto  a
Administração  quanto  os  candidatos  do  CFSd  QPPM/2019  Interior,  não  sendo
possível  atender  à solicitação do requerente,  em cumprimento  aos princípios  da
Administração, sobretudo os da vinculação ao edital e isonomia.

2 RESOLVE:

2.1 deixar de conhecer o recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade e
em observância ao princípio da vinculação ao edital, haja vista que foi apresentado à
Administração de maneira intempestiva, em desacordo com as normas edilícias e
demais orientações que as integram.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2020.

(a)RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


