
 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   01  /2015-DRH/CRS 

 O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 18.445, de 
15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), e de acordo com o EDITAL 
n° 13, de 11dez12, que regula o concurso público para provimento do cargo de 2º Tenente do Quadro 
de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2013 (QOS/2013), faz publicar 
o despacho administrativo nº 01 /15-DRH/CRS, em cumprimento à decisão proferida nos autos 
do Mandado de Segurança. 

 

 

 
                                      1        CONSIDERANDO QUE:  
 

1.1 a  Impetrante LÍVIA ROCHA SANTIAGO MOURÃO FELIZARDO, 
candidata ao QOS/13, Autora no Mandado de Segurança, processo 3055838-74.2014.8.13.0024, 
ajuizou ação com pedido de liminar, inaudita altera pars, para que fosse revogada a decisão de sua 
inaptidão em virtude de não ter apresentado, por recomendações médicas, os exames de Raio X do 
Tórax, conforme determina o item 6.24 do Edital DRH/CRS nº 13/2012, ato contínuo que seja 
suspensa a realização pela Impetrante de qualquer etapa do certame que, por recomendação médica, 
esteja impossibilitada de realizar, até sua alta médica e que lhe seja permitido participar de todas as 
etapas que ainda restam de natureza intelectual, eis que não relacionadas com as suas limitações 
momentâneas em função da gravidez. 

  
1.2  ao apreciar o pedido inicial a douta magistrada da 6ª Vara da Fazenda 

Pública Estadual e Autarquias entendeu por conceder a medida liminar determinado a revogação da 
decisão de inaptidão da Impetrante, a remarcação das etapas, que por orientação médica esteja 
impossibilitada de realizar para após fevereiro de 2015, quando cessado o Estado gravídico, bem 
como a participação nas demais fases do concurso de natureza intelectual, se devidamente aprovada. 

 
 

                                     2           DETERMINO: 
 
    2.1        Cumprir a determinação judicial; 
                                      

                                   2.2         A Impetrante deverá apresentar laudo médico comprovando a condição 
imposta pelo juiz que concedeu a liminar “cessado o estado gravídico” a fim de que seja publicado ato 
de convocação para prosseguimento nas demais etapas do certame. 

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

 
Belo Horizonte-MG, 12  de janeiro de 2015. 

 
 
 
 
 

(a)Emerson Mozzer, Ten Cel PM 
Chefe do CRS 

 


