
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 73/16-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  4.452,  de 
14/01/2016, tendo em vista a autorização concedida pela Resolução nº 4.441, 
de 25/11/2015, a Resolução nº 4.471, de 12/05/2016, a Resolução nº 4.210, 
de 23/04/2012, bem como o Edital DRH/CRS nº 08/2016, de 27/05/2016, que 
regula o Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e QPE 
da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016 (CFS/CSTSP-2016) e,

1 CONSIDERANDO QUE:
 

1.1  o Nº  157.142-1,  Sd  PM  ALLAN  JAMES  DE 
ALMEIDA, interpôs recurso administrativo solicitando ser submetido ao Curso 
de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Segurança 
Pública (CFS/CSTSP), uma vez que a administração publicou no site do Centro 
de  Recrutamento  e  Seleção  o  ato  de  cancelamento  de  sua  inscrição  no 
CFS/CSTSP-2016, em virtude de ter se inscrito em local adverso da região a 
qual pertence;

1.2  solicita,  ainda,  que  caso  o  seu  recurso  não  seja 
deferido, em sede de reconsideração, seja o recurso remetido à autoridade 
superior imediata para análise e julgamento;

1.3 conforme previsto no subitem 6.6.1, do edital que 
regula o certame, in verbis: 

“6.6.1 Será eliminado do concurso o candidato que  
se inscrever para realização da prova em local diver-
so da região a qual pertence.”

1.4 conforme previsto no subitem 8.1.7, do edital que 
regula o certame, in verbis:

“8.1.7 A solução dos recursos será definitiva, não caben-
do novos recursos contra matéria já solucionada, ainda  
que por parte de outros candidatos.”



2 RESOLVE: 

2.1 indeferir  o pedido por contrariar os dispostos nos 
subitens 6.6.1 e 8.1.7 do edital.

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

Belo Horizonte-MG, 15 de julho de 2016

  (A) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM
       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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