
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 77/20-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  o  candidato  ao  EAP/2020,  n.  109.258-4,  1º  TEN PM  ONELTON  CLÁUDIO

XAVIER, apresentou requerimento administrativo, por meio do painel administrativo,

no  dia  28  de  agosto  de  2020,  protocolo  nº  202008028217315-2008,  pleiteando

condições especiais para realizar a prova do referido exame em local com melhor

acessibilidade, em trajes civis e solicitando, também, alteração do local de prova, em

virtude de sua condição temporária de mobilidade reduzida;

1.2 com relação ao requerimento, prescreve o edital no subitem 8.6:

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 [...]

1.3 os documentos juntados ao requerimento indicam a necessidade de condições

especiais de mobilidade e adequação de vestimenta para realização da prova;

1.4 de acordo com a publicação dos locais de realização da prova do EAP/2020, no

site do CRS, o requerente realizará a prova no CTPM Argentino Madeira. Verifica-se

que a sala de prova do requerente já está localizada em andar térreo, em local de

fácil acesso por pessoas com mobilidade reduzida;
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1.5  quanto ao requerimento de alteração do local de realização da prova,  o edital

estabelece essa possibilidade em duas situações:

5.6 O  candidato  que  estiver  em  diligência oficial  na  mesma  data  da
aplicação da prova, poderá fazê-la em qualquer localidade prevista para a
sua realização, mediante comunicação formal ao CRS [...] (grifo nosso)

5.7 Em caso de transferência para município distinto, após efetivada a
sua  inscrição,  caso  o  candidato  queira  que  seja  alterado  seu  local  de
prova,  deverá  comunicar  ao  CRS  via  Painel  Administrativo  (Seção  de
Concursos  CRS/EAP),  até  15  dias  corridos  antes  da  data  da  prova,
detalhando em qual BGPM fora publicada sua transferência. (grifo nosso)

1.6 constatado pelo Centro que há condições de acessibilidade no local inicialmente

previsto para a realização de prova pelo candidato, e considerando que o caso não

está dentro das situações abrangidas pelo edital, que poderiam permitir a realização

da prova em local diverso do inicialmente previsto,  verifica-se não haver amparo

legal para alterar o local de realização da prova;

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

quanto aos candidatos do EAP/2020.

2. RESOLVE:

2.1 DEFERIR PARCIALMENTE o requerimento do militar, de modo a autorizar que

realize a prova em trajes civis compatíveis com seu estado de saúde e negar o

pedido de alteração de local de prova, por falta de amparo legal.

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2020.

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