
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 113/17-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS no 08/2016, de 27 de
maio de 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 candidato, inscrição n. 151.845-5, CB PM SILAS PEREIRA MISSÃO, interpôs
recurso administrativo contra o resultado do Teste de Avaliação Física, tendo sido INDEFERIDO, COM
INAPTIDÃO MANTIDA, através do Despacho Administrativo n. 113/2016-DRH/CRS de 23 de novembro de
2016;

1.2 o candidato não concordando com o resultado do recurso publicado, interpôs novo
recurso do Teste de Avaliação Física, consoante requerimento protocolado na 18ªRPM/64º BPM em data de
04 de maio de 2017, o qual aportou neste Centro, via Ofício nº 1.209/2017, em 17 de maio de 2017;

1.3 o resultado do Teste de Avaliação Física foi publicado no site deste Centro em 11 de
novembro de 2016, sendo assim, a data limite para interposição do recurso no caso em lide ocorreu em 15
de novembro de 2016;

1.4 o Edital regulador do certame no tocante aos prazos recursais, prevê em seus
subitens 8.1.6 e 8.1.7, respectivamente, ipis litteris:

8.1.6 Não será conhecido o recurso que contrariar as normas estabelecidas
neste Edital.
8.1.7 A solução dos recursos será definitiva, não cabendo novos
recursos contra matéria já solucionada, ainda que por parte de outros
candidatos.(g.n.)

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=91F42386A



2 RESOLVE

2.1 não conhecer do recurso interposto, haja vista que não preenche os pressupostos de
admissibilidade, tempestividade e amparo legal.

EMERSON MOZZER, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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Boa tarde!
Envio à V. Sª os atos em anexo que versam sobre despachos em recursos, porém tratam-se de recurso do recurso, para vossa apreciação e assinatura.
Respeitosamente,

Maj Graziela




