
 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020 – DRH/CRS 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO (CRS), no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, 

aprovado pela Resolução n. 4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o Edital 

DRH/CRS nº 02, de 17 de fevereiro de 2020, que regula o concurso 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 2020, (CFS/CSTSP/2020) e, 

 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o militar, nº 173.775-8, SD PM QPE, ARTHUR YAN OLIVEIRA VELOSO, atualmente 

lotado na EFSd (Supervisão de Ensino), apresentou requerimento administrativo, protocolo nº 

0427/CRS, de 30 de abril de 2020, requerendo alteração nos dados de sua inscrição para o 

concurso ao Curso de Formação de Sargentos 2020 de QPPM para QPE/MÚSICO; 

 

1.2 no momento da inscrição o requerente era Soldado de 1ª Classe regularmente incluído no 

QPPM e, portanto, sua inscrição ocorreu de maneira regular nos termos subitem 2.1 do Edital: 

 
2.1 São requisitos legais para concorrer ao concurso interno 
CFS/CSTSP/2020:  
a) ser Cabo ou Soldado de 1ª Classe do respectivo quadro para o qual se 
inscrever. (grifo nosso) 

 

1.3 Em 20 de junho de 2017, em sede da Apelação Cível nº 1.0024.13.253425-6/003, foi 

proferido acórdão que julgou procedente o pedido inicial e anulou ato que excluiu o militar do 

certame de 2014, para o qual havia concorrido a vagas do QPE. O Estado foi notificado para 

cumprimento da sentença através do PJe nº 509473649.2019.8.13.0024, com decisão em 09 

de março de 2020; 
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1.4 em razão da decisão judicial, o requerente foi regulamente incluído no QPE, obteve o 

reconhecimento do Curso de Formação de Soldados pela APM, por meio do Despacho nº 

16/2020 e foi promovido a Sd de 1ª Cl QPE a partir de 14 de novembro de 2014, por meio de 

ato publicado no BGPM nº 31, de 28 de abril de 2020; 

 

1.5 em razão das alterações funcionais do requerente, promovidas por decisão judicial, é 

necessária a retificação de sua inscrição no concurso ao CFS/20, para que o candidato possa 

concorrer às vagas do quadro ao qual pertence atualmente, em igualdade de condições com 

os demais candidatos. 

 

 

2. RESOLVE: 

2.1 DEFERIR o requerimento e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias para 

alteração da inscrição do candidato, de maneira que possa concorrer às vagas destinadas ao 

QPE/MÚSICO, em igualdade de condições com os demais candidatos. 

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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