
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 801/13-DRH/CRS

  O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições 
legais previstas no artigo 26 do Decreto nº 18.445, de 15abr77 (R-100), tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 02, de 28 de fevereiro de 2013, que regula o concurso 
público para provimento do cargo da carreira de Assistente Administrativo da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CARGO  DE  ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO  DA  PMMG/2013  –  MISLAINE  ROMUALDO  interpôs 
requerimento administrativo solicitando alteração do local de prova, alegando que fez 
opção para a cidade de Ipatinga, mas que agora deseja fazer a prova na cidade de 
Belo Horizonte;

1.2 o edital  do concurso prevê nos subitens 5.2.2 e 5.4.2 
que, in verbis:
 

“5.2.2  O  candidato,  durante  todo  o  período  de 
inscrições, poderá modificar sua  opção quanto ao local 
onde concorrerá à vaga ou de realização da prova.

(...)

5.4.2 Durante  todo  o  período  de  inscrição  será 
possibilitado ao candidato a retificação de eventuais erros 
de digitação ou acerto de dados.  Encerrado o período 
de  inscrições,  o  sistema  será  definitivamente 
fechado e o candidato não mais  poderá modificar 
seus dados;”

1.3 conforme previsão disposta acima, não há como efetuar 
a  mudança  dos  dados  solicitados  visto  que  o  sistema  informatizado  já  foi 
definitivamente fechado. 

2 RESOLVE: 

2.1  não  conhecer  do  requerimento,  por  falta  de  amparo 
legal.

    
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 17  de junho de 2013.

(a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 802/13-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 02, de 28 de fevereiro de 2013, que regula o concurso 
público para provimento do cargo da carreira de Assistente Administrativo da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013, e

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CARGO  DE  ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO DA PMMG/2013 – JANICE PEREIRA LIMA GARCIA interpôs 
recurso administrativo solicitando alteração dos dados informados no momento da 
inscrição;

1.2 o edital  do concurso prevê nos subitens 5.4.2 e 5.4.3 
que, in verbis:
 

 “5.4.2 Durante todo o período de inscrição será possibilitado  
ao candidato a retificação de eventuais erros de digitação ou 
acerto  de  dados.  Encerrado  o  período  de  inscrições,  o  
sistema será definitivamente fechado e o candidato não mais  
poderá modificar seus dados;

5.4.3  Dados  digitados  de  forma  incorreta,  que  divergirem 
com  os  documentos  de  identificação,  implicarão  na  
eliminação  do  candidato  no  concurso,  vez  que  para  a  
permanência  na  sala  de  provas  somente  serão  aceitos 
aqueles cujas informações coincidirem com o cadastro e que 
portarem documento de identificação válido com foto.”

1.3 conforme previsão disposta acima, não há como efetuar 
a  mudança  dos  dados  solicitados  visto  que  o  sistema  informatizado  já  foi 
definitivamente fechado, arcando a candidata com os prejuízos decorrentes.

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
    

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 17  de junho de 2013.

(a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS
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