
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  775/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos 
incisos I e II, número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, de 
16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de  10/01/2007,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007,  a 
legislação complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital nº 16, 
de 30/11/2009, que regula  a  convocação para  o  Curso Especial  de  Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  requerente  nº  090.619-8,  CB  PM  CHARLEY 
PAIVA, interpôs requerimento administrativo, solicitando correção de erro material do 
ato de indeferimento do pedido de matrícula no CEFS/2010 – 7ª RPM sob o argumento 
de não possuir no ato da matrícula todos os requisitos constantes nos subitens 6.1 
letra b) e 3.1 letra d) do edital que regula a convocação, alegando, também, que não 
foi  tempestivamente convocado para a realização do PERF – Programa Especial  de 
Recondicionamento Físico;

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de  Sargentos  –  CEFS/2010 são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS nº 
16/2009, de 30 de novembro de 2009;

1.3  conforme  o  subitem  7.4  do  edital  que  regula  o 
CEFS/2010, in verbis: “7.4 Recursos interpostos contra o ato de matrícula deverão ser 
dirigidos ao Comandante da APM ou Comandante Regional (de acordo com o local de  
matrícula  do  candidato),  a  quem caberá  a  solução,  devendo  ser  protocolados  na  
unidade de formação respectiva.”;

1.4  o  militar  requereu  para  o  Diretor  de  Recursos 
Humanos, autoridade diversa da prevista no item 7.4 do edital,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do requerimento, por falta de amparo 
legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

        Belo Horizonte-MG,   28  de abril de 2010.

    (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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