
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 67/17-DRH/CRS

O CORONEL PM, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares
contidas no Edital DRH/CRS nº 06/2017, de 28 de abril de 2017, que regula a inscrição
e convocação dos Cabos para o Curso Especial de Formação de Sargentos do QPPM e
QPE, para o ano de 2017 (CEFS I/2017) e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 aportou no Centro de Recrutamento e Seleção – CRS, o Ofício
nº 113.0/2017, oriundo da Secretaria de Recursos Humanos – SRH do 19º BPM, que
versa sobre requerimento impetrado pelo nº 132.069-6, CB PM CELSO VIEIRA
DIAS;

1.2 o CB PM CELSO VIEIRA DIAS requereu juntou à Secretaria de
Recursos Humanos – SRH do 19º BPM, a confirmação de sua inscrição e convocação
para o Curso Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2017
(CEFS I/2017);

1.3 foram anexados ao pedido do militar, cópia da Ficha de Pré-
Inscrição ao CEFS I/2017 e cópia do processo judicial nº 105.07.220.836-3, no qual o
militar é impetrante;

1.4 o requerente, através do processo retromencionado,
originário da 2ª Vara Cível de Minas Gerais, requer inclusão nos quadros da PMMG no
período compreendido de 1998 a 2002, obtendo parecer favorável da autoridade
competente que apreciou os autos, através da apelação cível nº 1.0105.07.220836-
3/001;

1.5 não obstante a apresentação, pelo requerente, de cópia da
decisão judicial e da apelação cível nº 1.0105.07.220836-3/001 em seu favor, ao se
consultar o Sistema Informatizado de Recursos Humanos - SIRH da PMMG, verifica-se
que a data de inclusão é 17/06/2002 e a data de promoção à graduação de
cabo do militar consta como sendo 17/06/2012;

1.6 com base nas informações obtidas no Sistema Informatizado
de Recursos Humanos, verificou-se que o candidato, no ato da inscrição para o CEFS
I/2017, não cumpre a norma prevista no Edital DRH/CRS nº 06/2017, de 28 de abril de
2017, em subitem 1.2, abaixo citado, ipsis litteris:

1.2 Poderão se inscrever para o curso todos
os Cabos promovidos até 30/06/2009,
independente do quadro e categoria. (Grifo
nosso).

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=46AD38FBB



2 RESOLVE

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade e tempestividade;

2.2 indeferir o pedido do militar no que se refere à confirmação
de inscrição e convocação para participação Curso Especial de Formação de Sargentos
do QPPM e QPE, para o ano de 2017 (CEFS I/2017) visto não existir até o presente
momento notificação oficial do judiciário.

2.3 cientificar a Secretaria de Recursos Humanos – SRH do 19º
BPM sobre decisão exarada neste Despacho Administrativo;

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

EMERSON MOZZER, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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