
 
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 072/2020-DRH/CRS 

 
 
A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

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

aprovado pela Resolução n. 4.452, de 14 de janeiro de 2016 e nos termos do 

edital nº 03/2020, de 09 de março de 2020, que regula o Exame de Aptidão 

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

e 3os Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2020 (EAP/2020), e 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o nº 119.540-3, 3º SGT PM RICARDO ALESSANDRO DOS SANTOS, lotado no 

22º BPM, apresentou requerimento administrativo, por meio do painel administrativo, 

no dia 02 de setembro de 2020, protocolo n  202009028442680-2009, junto ao 

comando da 128ª CIA, pleiteando sua inscrição no EAP/2020. O requerimento do 

militar foi encaminhado ao CRS, na mesma data, via painel administrativo, protocolo 

nº 202009028462009-2009; 

1.2 quanto à competência para analisar os pedidos de inscrição, prescreve o edital: 

3.2.1 Os requerimentos de inscrição deverão ser solucionados, pelo 
respectivo Comandante, Diretor ou Chefe, no prazo máximo de 48h 
(quarenta e oito horas) após a sua apresentação, cabendo ao candidato a 
confirmação junto a Seção de Recursos Humanos de sua Unidade sobre o 
deferimento ou não de seu requerimento. 
3.2.2 Somente serão lançados no sistema SMAF, pela Seção de Recursos 
Humanos, os requerimentos que forem DEFERIDOS pela autoridade 
competente. 
3.2.3 O candidato ao EAP/2020 só poderá fazer sua inscrição na internet 
após deferimento do Comando da sua Unidade. Documento assinado. Verifique a autenticidade em:

https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=73FE8C36976A



3.2.4 Serão consideradas nulas, para todos os efeitos, as inscrições 
realizadas sem o prévio deferimento da autoridade competente, sem 
prejuízo das sanções correspondentes. 

 

1.3 conforme demonstrado, compete ao comandante da Unidade do militar, após 

verificação das condições exigidas para inscrição, analisar e decidir sobre os 

requerimentos de inscrição para o EAP/2020, observados os prazos previstos no 

edital; 

 

1.4 conforme edital, o período de inscrição para o EAP foi de 11 de março a 09 de 

abril de 2020 e posteriormente tal período foi reaberto entre os dias 27 de abri e 04 

de maio de 2020, conforme Ato de Retificação nº 01 do Edital DRH/CRS nº03/2020. 

 

1.5 o requerimento de inscrição foi apresentado pelo candidato somente em 02 de 

setembro de 2020, quase quatro meses após o término do período de reabertura 

das inscrições e, portanto, deixou de observar os prazos e as formalidades 

estabelecidas no edital regulador do certame. 

 

2 RESOLVE: 

 

2.1 deixar de acolher o requerimento do militar, por intempestividade do 

requerimento e em cumprimento ao princípio da vinculação ao edital. 

 

 

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