
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 22/15-DRH/CRS

A CORONEL PM DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  legais, 
considerando a Resolução nº 4.354, de 10/10/2014, tendo em vista o Edital nº 11/14 
de 17 de novembro de 2014 que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de  Tecnologia  de  Gestão  em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas 
Gerais,  vagas para os quadros de Oficiais  Complementares  e  Oficiais  Especialistas 
(categorias  de  Motomecanização,  Armeiro,  Comunicações,  Auxiliar  de  Saúde  e 
Músico), para o ano de 2015 (CHO/CSTGSP-2015), e                
                           

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  O  candidato  ao  CHO/2015,  Nº  117.195-8  1º  SGT  PM 

VALDERCI APARECIDO PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar 

com a sua eliminação do certame, solicitando, ao final, nova aplicação do Teste de 

Aptidão Física (TAF);

1.2 O candidato não se encontrava presente na chamada realizada na 

data 01 de junho de 2015, às 07h00min, na pista de atletismo da Academia de Polícia Militar 

(APM). Ao ser chamado pelo nome por três vezes, pela administração do concurso, não houve 

manifestação de presença por parte do candidato. Ficou constato que ele não se fazia presente 

na chamada, fato motivador da eliminação do concurso. Consta na ata de presença assinada 

pelo candidato e testemunhas, que ele se apresentou com 10 (dez) minutos de atraso para a 

chamada.

1.3 O subitem 16.14, alinea “b” e do Edital do Certame prevê:

“16.14  Será  eliminado  do  processo  seletivo,  dentre  outras 
situações previstas neste Edital, o candidato que:

b)  faltar  ou  chegar  atrasado para  a  realização  de  qualquer 
prova, teste ou avaliações, bem como para qualquer chamada 
previamente prevista pela administração do concurso;” (g.n)

1.4 Em relação a nova aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF), Os 

subitens 17.3 e 17.3.1 do Edital prevêem:

“17.3  Não  haverá  segunda  chamada  de  provas,  testes  ou 
avaliações,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário  
estabelecidos  para  sua  realização,  com única  exceção  para  a  
situação prevista no subitem 17.3.2.

17.3.1 O disposto  neste item aplica-se em todas  as fases do  



concurso  e  a  qualquer  situação  não  provocada  pela  
administração do concurso, de impedimento do candidato, ainda  
que em decorrência de sua situação física ou de saúde, mesmo  
que  eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de  comparecer,  
executar ou completar alguma prova, teste ou avaliações.”

1.5  Sendo  assim,  em  consonância  com  os  ditames  editalícios,  o 

candidato foi eliminado do processo seletivo ao CHO/15.

  2 RESOLVE:

2.1 Indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

 Belo Horizonte-MG, 11 de maio de 2015.

(a) CLAUDIA ARAÚJO ROMUALDO, CEL PM
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS
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