
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 009/2020-DRH/CRS

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO

E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (CRS), no uso de suas

atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452,

de 14/01/2016, tendo em vista o edital DRH/CRS nº 10/2019, de 05/12/2019, que

regula o Curso Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de

2020 (CEFS I/2020) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o n. 130.415-3, CB PM RODRIGO GUIMARÃES DO CARMO, lotado

no 61º BPM/3ª RPM, protocolou requerimento administrativo, pleiteando que seja

retificado o ato de convocação para matrícula no CEFS I/2020, alegando que seu

nome  deve  ser  inserido  na  relação  dos  candidatos,  independente  de  ter  feito

inscrição, ao argumento de preencher todos os requisitos legais para convocação;

1.2 alega que não tomou conhecimento do período de inscrição, estando

de férias e viajando, quando da publicação do edital regulador do curso, mas que

chegou a se manifestar no dia 23/10/2019 acerca de seu interesse em realizar o

CEFS em pesquisa da Academia de Polícia Militar (APM); 

1.3 o edital de inscrição e convocação dos Cabos para o CEFS I/2020 foi

publicado  no  site do  CRS  em  05/12/2019,  sendo  disponibilizada,  também,

mensagem na página principal da intranet, informando sobre a referida publicação. A

mensagem continha a informação, em negrito, sobre o período de inscrições para o

curso, qual seja 06/12/2019 a 30/12/2019;

1.4 a pesquisa da APM a que o militar  se refere esclarecia que “Esta

pesquisa tem o caráter apenas informativo.  Todas as providências relacionadas



com  a  matrícula  no  CEFS  2020  estarão  descritas  no  respectivo  edital  do

certame.” (grifo nosso);

1.5 o edital  do curso descreve em seu subitem 3.2 que “As inscrições

serão feitas somente via internet, através do site  do CRS, no período estabelecido

no cronograma de execução constante do ANEXO ‘A’ deste edital”;

1.6 o requerente não se inscreveu para o curso no período estabelecido,

o que demonstra para a Administração a sua falta de interesse ou desistência do

curso, nos termos do edital regulador do CEFS I/2020;

1.7  a  Administração  se  utilizou  dos  meios  oficiais  para  divulgação  do

edital  do referido curso,  quais sejam, intranet e  site oficial  do CRS, cabendo ao

militar,  que  retornou  de  férias  ainda  durante  o  período  de  inscrições,  isto  é  dia

17/12/2019, buscar informações a respeito do curso. 

2 RESOLVE: 

2.1 indeferir  o pedido,  por falta  de amparo legal  e em obediência aos

princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao edital.

Belo Horizonte/MG, 16 de janeiro de 2020.

(a)Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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