
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 98/2021-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 nº 16/2017, 

de 28/12/2017, processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de 

Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Segurança Pública 

(CHO/CSTGSP), vagas para o quadro de oficiais complementares e de oficiais 

especialistas (categorias de comunicações, músico, motomecanização, auxiliar de 

saúde e armeiro) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2018, 

(CHO/CSTGSP/2018) e: 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O candidato ao CHO/2018, Roberto Ferreira de Souza, interpôs recurso 

administrativo por não concordar com sua nota na prova objetiva. 

1.2 O candidato teve seu recurso não conhecido por não preencher requisitos de 

admissibilidade previstos no subitem 8.1.7 (não anexou fotocópia da bibliografia 

pesquisada e não enumerou as folhas do recurso). 

1.3 Inconformado com a decisão em âmbito da administração, o candidato 

ingressou em juízo, obtendo liminar que lhe assegurou a análise de seus recursos. 

1.4 Em cumprimento à referida liminar deferida, a comissão de análise de 
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recursos e da administração do concurso, após criteriosa avaliação, emitiu o parecer 

com o resultado dessa análise. Os recursos foram indeferidos e o parecer da 

Comissão foi homologado pela Diretoria de Recursos Humanos, conforme 

estabelecido no subitem 8.1.9 do edital. 

1.5 Inconformado com o indeferimento, o candidato interpôs novo recurso, 

contrariando as regras editalícias: 

 
8.1.8 Não será conhecido o recurso que contrariar as normas estabelecidas 
neste edital. 
 
8.1.9 A solução dos recursos é de competência do Coronel PM Diretor de 
Recursos Humanos e será definitiva, não cabendo novos recursos, contra 
matéria já solucionada. A decisão será dada a conhecer, coletivamente, 
através do site do CRS. (grifo nosso) 

 

1.6 Ainda que fosse cabível, o candidato foi intempestivo, tendo em vista que não 

observou o prazo de 02 (dois) dias úteis e, ainda, não protocolou o recurso por um 

dos meios previstos no edital, deixando de observar a regularidade formal, indo de 

encontro aos subitens 8.1.1 e 8.1.4, pois o extrato dos recursos foi publicado no dia 

17 de setembro de 2021 e o recurso foi interposto, via painel administrativo, no dia 

29 de setembro de 2021: 

8.1.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, de qualquer resultado de 
prova, teste, exame ou de ato específico, devendo o candidato protocolar 
requerimento conforme modelo constante do ANEXO “B” ao ANEXO “D”, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, considerando-se o calendário da cidade de 
Belo Horizonte. 

 
8.1.4 O recurso será dirigido ao Coronel PM Diretor de Recursos Humanos, 
em instância única, e serão protocolados: 

a) pessoalmente pelo candidato ou mediante procuração original, 
assinada pelo candidato, com cópia da carteira de identidade do procurado e 
do procurador, (não será aceita cópia da procuração, documento escaneado 
e/ou impresso ou outro tipo de procuração), no Centro de Recrutamento e 
Seleção, localizado à Rua dos Pampas, nº 701 – Bairro Prado – Belo 
Horizonte/MG, em dias úteis, no horário de 08h30min às 17h; 

b) pelos correios, via Sedex, com AR (Aviso de Recebimento), sendo a 
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tempestividade verificada de acordo com a data da postagem, endereçada 
ao Centro de Recrutamento e Seleção, localizado à Rua dos Pampas, nº 701 
– Bairro Prado – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.411-073. 

1.7 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração 

quanto aos candidatos do CHO/2018, sendo necessário deixar de conhecer o recurso 

por não preencher pressupostos de admissibilidade: cabimento, tempestividade e 

regularidade formal. 

2 RESOLVE: 

2.1 DEIXAR DE CONHECER o recurso, tendo em vista que não preencheu os 

pressupostos de admissibilidade: cabimento, tempestividade e regularidade formal. 

 

Belo Horizonte/MG, 14 de outubro de 2021. 

 
Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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