
ATO  DE  DEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA PARA REALIZAÇÃO  DO
EXAME 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 2019.

A  TENENTE-CORONEL  PM,  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E
SELEÇÃO,  no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista o edital  nº 02/2019, de
08/03/2019, 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 2019, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 em 29 de maio de 2019, o n. 106.878-2, 3º SGT PM EDSON FERREIRA,
candidato inscrito  regularmente no  EAP/2019,  apresentou requerimento  administrativo,
por  meio  do  Painel  Administrativo,  protocolo  n.  201905011473897-1905,  pleiteando  a
desistência do referido exame, em virtude de questões pessoais;

1.2  conforme prevê  o  subitem  8.3  do  edital  regulador  do  certame,  após  a
confirmação da inscrição pela internet no EAP/2019, o comparecimento às atividades do
processo  seletivo  passa  a  ser  obrigatório,  constituindo  ato  de  serviço  para  todos  os
efeitos;

1.3 o edital regulador do certame estabelece no subitem 8.3.1, ipis litteris:

O candidato que se enquadrar na hipótese do subitem anterior e
havendo  situação,  devidamente  justificada, que  o  impeça  de
participar  do  certame,  de  modo  a  evitar  responsabilização
disciplinar, esse deverá protocolar o pedido de desistência com
no  mínimo  15  (quinze)  dias de  antecedência  da  data  de
realização das  provas,  avaliações,  exames ou testes  a  que se
referir.

1.4 o pedido da candidata cumpre os requisitos previstos no subitem 8.3.1 do
edital regulador do certame. 

2 RESOLVE

2.1 face ao disposto no subitem 1.4 deste ato, deferir o pedido da candidata.

Belo Horizonte, 12 de junho de 2019.

(a) Ivana Ferreira Quintão – Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção


