
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 76/20-DRH/CRS

A  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E

SELEÇÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  regulamentares,  contidas  no  R-103,

aprovado  pela  Resolução  nº  4.452,  de  14  de  janeiro  de  2016,  considerando  o

disposto no edital nº 03/2020, de 09 de março de 2020, que regula os Exames de

Aptidão Profissional (EAP) para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS e

para os 1º e 3º Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2020 e,

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1  a candidata ao EAP/2020,  n. 146.182-1,  3º  SGT PM SABRINA ELIZABETE

DOS  SANTOS,  apresentou  requerimento  administrativo,  por  meio  do  painel

administrativo, no dia  04 de setembro de 2020,  protocolo nº 202009028542595-

2009, pleiteando condições especiais à lactante para realizar a prova do referido

exame;

1.2  o  edital  prevê  em  seu  subitem  8.6,  a  possibilidade  de  requerimento  pela

candidata lactante, de condição especial para realizar a prova, e fixa o prazo para o

procedimento, a saber:

8.6  O candidato  que necessitar  de  condições  especiais  e  a
candidata  lactante  que  necessitar  amamentar  durante  a
realização das provas, poderá requerer diretamente à Chefe do
CRS  o  atendimento  dessas  condições,  observando  as
seguintes formalidades:
[...]
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d)  protocolar  o  pedido  com no  mínimo 15  (quinze)  dias
corridos  de  antecedência  da  data  de  realização  das
provas[...] (grifo nosso)

1.3 a requerente protocolou o requerimento no dia 04 de setembro de 2020 e a

prova do EAP/2020 será realizada no dia 13 de setembro do mesmo ano, assim não

foi cumprido o prazo de 15 dias corridos, anteriores à realização da prova, disposto

no subitem 8.6, alínea “d”, do edital;

1.4 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração

quanto  aos  candidatos  do  EAP/2020,  não  sendo  possível  atender  ao  pleito  da

candidata, em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo vinculação

ao edital.

2. RESOLVE:

2.1 deixar de acolher o pleito da militar, por intempestividade do requerimento e em

cumprimento ao princípio da vinculação ao edital.

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2020.

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