
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 75.10/2021-DRH/CRS 

  

A CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 de janeiro de 2016, tendo em 

vista o edital nº 07/2021, de 24 de junho de 2021, que regula o concurso público para 

admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPE), 

para o ano de 2022 (CFSd QPE/2022), e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O candidato VICTOR MÁRCIO MEIRELES LIMA, inscrição 14161022, inscrito 

regularmente no CFSD QPE/2022, para a especialidade Aux. Saúde - Tec. Enfermagem, 

protocolizou requerimento administrativo, pleiteando a realização da prova no dia 12 de 

setembro de 2021. 

1.2 O candidato alega, em síntese, que chegou ao local de prova, no dia 29 de agosto de 

2021, às 7h50min, e foi impedido de entrar ao local de prova. 

1.3 O edital regulador do certame estabelece nos subitens 12.2 e 12.8, respectivamente, 

ipsis litteris: 

12.2 Orienta-se ao candidato apresentar-se para a realização de qualquer prova, 
teste ou exame com 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência. 
[...] 
12.8 Será eliminado do certame, sem prejuízo de eventuais medidas penais 
cabíveis, o candidato que: 
[...] 
b) faltar ou chegar atrasado para a realização de qualquer prova, avaliação, 
teste ou exame, bem como para qualquer convocação previamente definida pela 
administração do certame. 
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1.4 Em verificação ao relatório do coordenador do setor de prova foi constado que não 

houve nenhuma alteração e que o portão foi fechado, exatamente, às 7h50min, conforme 

previsto no anexo “A” do edital regulador do certame. 

1.5 O candidato não apresentou qualquer espécie de prova ou argumento que seja capaz 

de mostrar ou pelo menos, trazer dúvida razoável quanto ao horário em que os portões 

efetivamente foram fechados.  

1.6 Além disso, o edital prevê também que:  

 

13.6 Não haverá segunda chamada de provas, avaliações, testes ou exames, nem 
sua aplicação fora do local ou horário estabelecido em virtude de impedimento do 
candidato, ainda que em decorrência de caso fortuito ou força maior, de situação 
física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária, e que o impeça de 
comparecer, executar ou completar qualquer prova, avaliação, teste ou exame. 
 

 

1.7 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração quanto 

aos candidatos do CFSD QPE/2022, não sendo possível atender ao pleito do candidato, 

em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital e 

isonomia, visando à preservação da igualdade entre todos os candidatos e de modo a não 

acarretar ônus desproporcional à Administração pública. 

 

2 RESOLVE: 

 

2.1 INDEFERIR o pedido do candidato, em conformidade com os princípios da vinculação 

ao edital e isonomia. 

 

Belo Horizonte/MG, 16 de setembro de 2021. 

 

SILMA REGINA GOMES DA ROCHA OLIVEIRA, CEL PM 

RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
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