
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 010 /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.  131.237-0,  Cb  PM  AGEU  OSÉAS  MANCINI,  lotado  no

BPMRV/CPRV, protocolou requerimento administrativo, pleiteando o reconhecimento

do  direito  de  retroação  de  sua  promoção  à  graduação  de  Cabo  e,

consequentemente, o direito de ser convocado para o CEFS I/2020, com retificação

do ato de convocação para matrícula no CEFS I/2020;

1.2 a solicitação referente ao pedido de retroação foi  analisada, sendo

publicado o despacho administrativo de indeferimento, por meio do BGPM n. 03, de

06/01/2020;

1.3 quanto ao pedido de convocação para o CEFS I/2020, verifica-se que

o requerente não preenche o requisito descrito no subitem 4.2, alínea “a” do edital

regulador do curso, decorrente de determinação contida na Resolução de Curso n.

4.832, de 19/09/2019, alterada pela Resolução n. 4.855, de 07/11/2019:

4.2 O militar convocado deverá satisfazer os seguintes requisitos básicos

para matrícula no CEFS/2020 - Turma I: 

a) ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até 30 de abril de

2012, nos termos da Resolução nº 4.832, de 19/09/2019;

(...)



1.4  a  data  de  promoção  à  graduação  de  Cabo  do  requerente  é

25/05/2012, não tendo sido realizada sua retroação. Desse modo, o militar não pode

ser convocado para o curso por falta de requisito normativo. 

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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