
 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 20/2021-DRH/CRS 

 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, aprovado 

pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o edital 

DRH/CRS nº 02/2021, de 12 de março de 2021, que regula o Curso Especial de 

Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2021 (CEFS/2021) e 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 134.112-2, CB PM WELLISON RODRIGO SANTOS GONÇALVES, lotado 

na 69ª Cia/35º BPM, protocolou recurso administrativo, no dia 06 de abril de 2021, 

em virtude da não efetivação da inscrição para o CEFS/2021;  

1.2 O militar alega, em síntese, que no dia 29 de março de 2021, “acessou o sistema 

por volta das 23h e não foi possível realizar a inscrição, em virtude de problemas 

apresentados pelo site que não permitiam a conclusão da inscrição. Em razão disso, 

solicita que seja permitida a inscrição no certame, tendo em vista que o fato 

motivador não configura nenhuma falha por parte do candidato, o qual acessou no 

período determinado e o sistema apresentou indisponibilidade de acesso”; 

1.3 A inscrição no certame é requisito essencial para participação e o militar não 

pode se valer do desconhecimento das normas aplicáveis ao certame, devendo ter 

ciência das normas legais e editalícias; 

1.4 O edital regulador do certame prevê nos subitens 3.4 e 3.4.1, ipis litteris: 

3.4 A PMMG não se responsabiliza por inscrições não efetivadas por 
qualquer motivo de ordem técnica, seja do microcomputador ou qualquer 
dispositivo utilizado, da transmissão de dados ou de comprometimento da 
rede, bem como por caso fortuito e força maior. 
3.4.1 Em caso de problemas de ordem técnica no sistema informatizado, 
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cuja origem seja da administração do CRS e que tenha inviabilizado o 
recebimento de inscrições via internet, depois de sanado o problema, o 
período de inscrições poderá ser prorrogado por prazo compatível ao da 
extensão do problema verificado, de forma a evitar eventuais prejuízos ao 
candidato. 
 

1.5 Em consulta a PRODEMGE, empresa responsável pela manutenção do sistema, 

via Painel Administrativo, protocolo nº 202104036918141-2104, sobre a 

disponibilidade do sistema, foi informado que não houve indisponibilidade do sistema 

entre às 21 horas do 29 de março e às 02 horas do dia 30 de março de 2021;  

1.6 Reza o consagrado aforismo que "o edital é a lei do concurso público". Essa 

máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital, que determina, em 

síntese, que todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem 

obediência ao edital, que não só é o instrumento que convoca os candidatos 

interessados em participar do certame como também contém os ditames que o 

regerão. 

 

2. RESOLVE: 

2.1 Conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos objetivos e 

subjetivos de admissibilidade e tempestividade; 

2.2 Indeferir o recurso, com base os subitens 1.3 ao 1.6 deste Despacho 

Administrativo, em obediência ao princípio da vinculação ao edital. 

 

Belo Horizonte, 13 de abril de 2021 

 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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