
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018-DRH/CRS

A TENENTE-CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o edital nº 02/2018, de
06/02/2018, que regula o 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
2018, (EAP/2018) e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato de nº 114.941-8, 3º SGT PM ALEXON RODRIGUES DE
OLIVEIRA, inscrito regularmente no EAP/2018, protocolou requerimento administrativo
solicitando mudança dos horários da realização da prova do referido exame, prevista para
o dia 07/07/2018 (sábado), das 08h00min às 11h30min (prova objetiva), ao argumento de
ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que possui como doutrina a guarda do
sábado;

1.2 o subitem 4.10 do edital do certame veda a realização de prova fora do horário
agendado pela administração por impedimento do candidato:

Não haverá segunda chamada para a prova, nem sua aplicação fora
do local e horário estabelecidos neste edital, exceto para o previsto
no subitem 8.6. (grifo nosso)

1.3 seguem inscritos no EAP/2018 candidatos militares pertencentes a diversos
grupos religiosos, cujo dia de guarda difere do requerente. O deferimento do pedido,
nesse sentido, resultaria em flagrante violação ao princípio da isonomia, uma vez que as
atividades administrativas não podem estar condicionadas às crenças dos interessados;

1.4 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração
quanto os candidatos do EAP/2018, não sendo possível a modificação da data da prova
em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital,
isonomia e moralidade.

2 RESOLVE

2.1 indeferir o pedido do requerente, por falta de amparo legal.

Belo Horizonte, 13 de junho de 2018.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


