
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 37/19-DRH/CRS 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 06/2018, de 29 de junho de 2018, que regula o concurso 

público destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de Soldados do Quadro 

de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2019 (CFSd 

QPPM/2019), vagas para BH/RMBH, e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o candidato ao CFSd QPPM2019 - BH/RMBH, CRISLENO CÁSSIO BRITO 

ARAÚJO, apresentou requerimento administrativo, solicitando anulação do novo calendário 

de atividades do concurso¹, publicado no dia 18/03/2019, sob alegação de ilegalidade na 

convocação para a 2ª fase, prevista para o dia 02/09/2019; 

 

1.2 até o dia 02/09/2019 serão publicadas as orientações e fundamentação para a 

convocação e na ocasião serão informados quais os testes ou exames serão realizados, 

inclusas as demais informações de interesse dos candidatos; 

 

1.3 a necessidade da publicação do referido calendário se deu em razão da 

Resolução n. 4777-CG, de 29/01/2019, que determinou a adoção de providências em relação 

ao certame, cumprindo a deliberação da Câmara de Orçamentos e Finanças (COF). Por meio 

do ofício COF n.  0015/2019, a referida Câmara determinou a modificação das datas de início 

do Curso de Formação de Soldado (CFSd) QPPM, regulado pelo Edital DRH/CRS nº 

06/2018, de 29 de junho de 2018, tanto para a RMBH quanto para o interior, postergando-as 

em um ano; 

 

1.4 dessa forma, não há ilegalidade no novo calendário de atividades do certame, 

publicado no dia 18/03/2019, não se tratando de hipótese de anulação, haja vista que não 

está eivado de vícios que o tornem ilegal, nem mesmo de revogação, pela ausência de 

conveniência ou oportunidade. 

 

2 RESOLVE: 

 

2.1 indeferir o requerimento, por falta de amparo legal. 

                                   

 

Belo Horizonte, 11 de abril de 2019. 

          
 

(a)Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 

 
 

¹ https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/180320191609181850.pdf 


