
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 90/2018-DRH/CRS

O CORONEL PM, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado
pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, e considerando o disposto no Edital
DRH/CRS nº 01, de 18 de janeiro de 2018, que regula o processo seletivo interno para admissão
ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do
QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2018, (CFS/CSTSP/2018), e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato, Cb PM BRUNO HENRIQUE RIBEIRO RAMOS, inscrição nº
137.059-2, lotado na 7ª Cia PM Ind, interpôs recurso administrativo, protocolado no dia
21/11/2018, por não concordar com o Ato de Resultado Final e Convocação para Matrícula no
CFS/CSTSP/2018, publicado no site do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) em
14/11/2018;

1.2 o candidato requer em síntese, que seja reavaliado mediante sua capacidade
laborativa residual, conforme prevê o subitem 6.29.2 do edital regulador do certame;

1.3 o resultado da Avaliação Física Militar (AFM) do processo seletivo, foi publicado
no site do CRS em 23/10/2018, tendo o candidato recursante não interposto recurso
administrativo naquela ocasião;

1.4 o edital regulador do certame, prevê em seus subitens 8.1.1, 8.1.7 e 8.1.8,
respectivamente, ipis litteris:

8.1.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, de qualquer resultado de
prova, teste ou de ato específico, devendo o candidato protocolar requerimento
conforme modelo constante do ANEXO “C” ao ANEXO “E”, no prazo de 02 (dois)
dias úteis, considerando-se o calendário da cidade de Belo Horizonte. (g.n.)
8.1.7 O recurso deverá conter fundamentação com argumentação lógica e
consistente, devendo ser anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e
apresentado conforme modelos constantes nos ANEXOS “C”, “D” e “E”. O
recurso deverá ter todas as folhas numeradas, inclusive os anexos e
bibliografia e deverá ser assinado pelo candidato somente na folha de
identificação. (g.n.)
8.1.8 Não será conhecido o recurso que contrariar as normas estabelecidas neste
edital.

1.5 em análise ao recurso do candidato, verificou-se que as folhas da documentação
não foram numeradas, bem como não foi assinado a folha de identificação.

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=34B0500B199



2 RESOLVE

2.1 não conhecer do recurso interposto, por contrariar normas editalícias;
2.2 publicar o presente Despacho Administrativo no portal da PMMG, página do CRS.

OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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bom dia.
Segue o despacho com os ajustes pós vossas observações. Adianto que apenas não constamos a questão de estar fora de prazo, porque não está. Embora ele pontue questões relativas ao TCF, o recurso foi interposto contra o ato de resultado final, razão de estar dentro do prazo.
Resp.,

Maj Graziela




