
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 192/12-DRH/CRS

       O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 3.875,  de  08Ago06,  e considerando a Resolução nº 
4.165, de 09/11/2011, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 02, de 13/02/2012, 
que  regula  o  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em Segurança  Pública  do QPPM e  do QPE da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2012 – SD PM MARCOS GONÇALVES 
DOS REIS interpôs recurso solicitando nova oportunidade para realizar as provas da 1ª 
Fase do concurso alegando que chegou atrasado, pois confundiu-se com o local que iria 
realizar as provas;

1.2 conforme previsto no edital que regula o certame, in verbis: 

“10.5  Será  eliminado  do  processo  seletivo,  dentre 
outras situações previstas neste edital, o candidato que: b) 
faltar  ou  chegar  atrasado  para  a  realização  de 
qualquer  prova, teste  ou  exame,  bem  como  para 
qualquer chamada previamente prevista;

10.10 Não haverá segunda chamada de provas,  teste ou 
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário 
estabelecidos para sua realização, com única exceção para 
a situação prevista no subitem 10.10.2. 

10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases 
do  concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada  pela 
administração do concurso, de impedimento do candidato, 
ainda  que  em decorrência  de  sua  situação  física  ou  de 
saúde, mesmo que eventual ou temporária, que o impeça 
de comparecer, executar ou completar alguma prova, teste 
ou exame.”

1.3 de acordo com os subitens citados acima, a solicitação do 
candidato não encontra respaldo no edital.

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

 2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG, 13 de junho de 2012.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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