
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 01/15-DRH/CRS 

 

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 

no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela 
Resolução nº 3.875, de 08/08/2006, tendo em vista a autorização concedida 

pela Resolução nº 4.354, de  10/10/2014, a Resolução nº 4.210, de 
23/04/2012, a Resolução nº 4.027, de 29/05/2009, bem como o Edital 

DRH/CRS nº 13, de 10/12/2014, que regula o Exame de Aptidão Profissional 
(EAP) para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2015 e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao EAP/2015 – 1º TEN PM RICARDO 

RONDINELE NUNES SANTOS interpôs recurso administrativo por não ter 
conseguido efetuar sua inscrição via internet dentro do prazo estabelecido, 

solicitando seja deferida sua inscrição no certame fora do prazo previsto no 

edital; 
  

 1.2 o Oficial alega que no dia 27/01/2015 esteve 
empenhado no serviço de CPU de sua Unidade, não podendo resolver outras 

demandas no determinado horário, só podendo acessar a internet à noite, em 
sua residência, no momento de sua folga; 

 
1.3 alega ainda que tentou acessar o site da PMMG por 

diversas vezes e não obteve êxito, sendo verificado que seu provedor de 
internet apresentou problemas técnicos. Ao tentar acessar novamente no dia 

seguinte, foi informado que o prazo havia se expirado; 
 

1.4 o edital regulador do certame estabelece que: 
 
“3.1 As inscrições serão feitas somente via Internet, através do site 

do CRS www.pmmg.mg.gov.br/crs, no período de 12/12/2014 à 

27/01/2015” 

 
3.3 A PMMG não se responsabiliza por inscrições não efetivadas por 

qualquer motivo de ordem técnica, seja do aparelho 

microcomputador, da transmissão de dados ou de 

congestionamento da rede.”  
 

 

    2 RESOLVE: 

  
2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.    



 

               

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

          Belo Horizonte-MG,      de fevereiro de 2015. 
 

 
 

 
(a)Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
 


