
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 39/15-DRH/CRS 

 

 
A CORONEL PM DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 

contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08/08/2006, tendo em vista 
a autorização concedida pela Resolução nº 4.354, de  10/10/2014, a Resolução nº 

4.210, de 23/04/2012, a Resolução nº 4.027, de 29/05/2009, bem como o Edital 
DRH/CRS nº 05, de 12/05/2015, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP/2) 

para os 3º Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2015 e, 
 

1 CONSIDERANDO QUE: 

  
               1.1 o candidato ao EAP/2015 - II, Nº 094.277-1 3° SGT PM 

EDMILSON DA SILVA, interpôs requerimento administrativo solicitando ser submetido 

ao Exame de Aptidão Profissional (EAP), uma vez que, por decisão judicial, teve sua 
promoção retroagida à data de 11/12/2008; 

 

            1.2 o edital nº 05 para o EAP/2015 – II foi publicado em 
12/05/15, com período de inscrição de 15/05/2015 a 16/06/2015, para os 3ºs sargentos 
do QPPM e QPE promovidos à graduação de 3º Sargento até dezembro de 2011; 

 
    1.3 a promoção do requerente a 3º sargento, por decisão 
judicial, foi publicada em 16/07/2015. Portanto, cinco dias após a realização da prova do 

EAP/2015 - II, ocorrida em 11/07/2015; 
           
    1.4 nesse passo, o requerente não preenchia os requisitos na 

data da realização do exame, motivo pelo qual não foi convocado para a prova; 
 
    1.5 o edital que regula o EAP prevê no subitem 4.10, in verbis: 

“Não haverá segunda chamada para a prova, nem sua aplicação fora do local e horário 
estabelecidos neste edital, exceto para o previsto no item 7.11.” 
 

 
  2 RESOLVE:  

 

                 2.1 indeferir o pedido, uma vez que não há previsão de 
novo Exame de Aptidão Profissional (EAP) para o ano de 2015. 

 

 
                 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
                 Belo Horizonte-MG, 14  de setembro de 2015 

 
 
 

(a) CLÁUDIA ARAÚJO ROMUALDO, CEL PM 
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS 


