
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 83/17-DRH/CRS 

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 04 de 15 de março de 2017, que regula o 
Exame de Aptidão Profissional para os 1os Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os 1os e 
3os Sargentos do QPPM e do QPE para o ano de 2017 e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o n. 107.250-3, 3º Sgt PM EMERSON DE OLIVEIRA LIMA, 

candidato ao EAP/2017, apresentou requerimento administrativo solicitando que a prova do EAP 
lhe seja aplicada nas dependências do HPM, onde se encontra internado; 

1.2 o requerimento do candidato foi elaborado nos termos do item 
7.12 do edital do certame, com exceção da alínea "d" (prazo mínimo para interposição de 
requerimento) que restou prejudicado em virtude da data em que ocorreu o acidente 
automobilístico, o qual ensejou na referida internação; 

1.3 a previsão disposta no item 7.12 não se enquadra em aplicação 
de prova em locais diversos dos constantes no anexo "C" do edital; 

1.4 o contido no item 5.6 do edital "poderá fazê-la em qualquer 
localidade prevista para a sua realização", não se aplica ao caso em tela, uma vez que no anexo 
"C" não há previsão de realização do EAP nas dependências do nosocômio onde o candidato se 
encontra internado e o requerente não está em diligência oficial; 

1.5 a exigência de realização da prova somente nas localidades 
previstas no edital guarda relação com o item 4.9 do mesmo edital, que objetiva resguardar a 
isonomia entre os candidatos durante o exame; 

4.9 Os três últimos candidatos a encerrarem as provas, 
em cada sala, deverão permanecer na sala de provas 
até o encerramento pelo último candidato, devendo suas 
respectivas assinaturas constar na ata de aplicação. 

     

    1.6 o atendimento do pedido do requerente consistirá em flagrante 
violação ao edital regulador do EAP.  

 

    2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer o requerimento administrativo, posto que preenchem 

todos os pressupostos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido do candidato por falta de amparo legal.  

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

 
Belo Horizonte-MG, 13 de julho de 2017. 

 
 
(a) CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM 

CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


