
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 30.10/2020-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR 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,  em observância  às previsões  do Edital

DRH/CRS nº 03/2020, de 09 de março de 2020, que regula o Exame de Aptidão Profissional

(EAP) para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE E QOS e 1º e 3º Sargentos do QPPM e

do QPE, para o ano de 2020 e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a  militar  nº  110.643-4,  1°  TENENTE  QPPM  SANDRA  APARECIDA DOS SANTOS

WERNECK MACIEL, lotada no Centro de Proteção Social da Polícia Militar, interpôs recurso

administrativo junto ao Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), em 06 de maio de 2020,

sob protocolo  nº 432/2020, requerendo o provimento do recurso para garantir a efetivação

de sua inscrição no EAP/2020;

1.2 a requerente alega, em síntese, que foi impedida de efetuar sua inscrição no EAP/2020

por  não  preencher  o  requisito  disposto  no  subitem  2.1.1,  alínea  “b”,  do  edital,  o  que

ofenderia o princípio da legalidade, haja vista a falta de previsão legal à restrição;

1.3 o exame é regido pelo edital DRH/CRS n. 03/2020 que dispõe:

2.1 O militar deverá possuir os seguintes requisitos para se candidatar ao
EAP/2020: 
2.1.1 REQUISITOS GERAIS:
[...]
b)  estar classificado, no mínimo, no conceito B, com até 24 (vinte e
quatro) pontos negativos. (grifo nosso)
[...]
3.2  O  candidato  deverá,  obrigatoriamente,  preencher  e  encaminhar  o
requerimento de inscrição ao EAP/2020, conforme ANEXO “B” deste edital,
via Seção de Recursos Humanos da Unidade, ao seu Comandante, DiretorDocumento assinado. Verifique a autenticidade em:

https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=649B84D2A68E



ou Chefe para verificação das condições gerais e específicas exigidas para
a inscrição, conforme o item 2 deste edital. 
3.2.1  Os  requerimentos  de  inscrição  deverão  ser  solucionados,  pelo
respectivo  Comandante,  Diretor  ou  Chefe,  no  prazo  máximo  de  48h
(quarenta e oito horas) após a sua apresentação, cabendo ao candidato a
confirmação junto a Seção de Recursos Humanos de sua Unidade sobre o
deferimento ou não de seu requerimento.

1.4 conforme mencionado pela própria recorrente, a Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969,

que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, em seu § 7º, define que “O

exame de aptidão profissional será aplicado a todos os 1ºs-Tenentes, independentemente

do Quadro, versará sobre matéria de interesse das instituições militares estaduais e  será

definido por ato do respectivo Comandante-Geral” (grifo nosso);

1.5 diante de tal previsão, o Comando-Geral da PMMG publicou a Resolução n. 4.027, de

29 de maio de 2009, a qual  estabelece normas para a realização do Exame de Aptidão

Profissional (EAP), a ser aplicado aos primeiros-tenentes do QOPM, QOS, QOC e QOE e

primeiros e terceiros-sargentos do QPPM e QPE, constando o seguinte:

Art.  4º  Os requisitos e condições para  participação no EAP são os
previstos no EMEMG, nas DEPM  e os contidos no edital  específico,
devendo ser possibilitado a cada militar a oportunidade de realizar o exame
a partir do ano anterior ao que estará concorrendo à promoção, de acordo
com os critérios estabelecidos no EMEMG. (grifo nosso)

1.6 o EAP/2020 consiste em um exame de proficiência que têm por finalidade avaliar o grau

de  profissionalização  dos  militares  no  desempenho  de  suas  atividades,  para  fins  de

ascensão profissional, não se confundindo com concurso público ou concurso interno para

provimento de cargos. Dessa forma, não prospera a alegação de que o requisito deveria

estar previsto em lei, pois não se trata de concurso para acesso a cargo, emprego e função

pública, cujos requisitos devem estar previstos em lei, conforme estabelece a Constituição

da República Federativa do Brasil de 1988;

1.7 a recorrente não possui o conceito mínimo exigido para candidatar-se ao EAP, haja vista

que se encontra, desde 16 de agosto de 2019, no conceito “C”, com sessenta e seis pontos

negativos;

1.8 segundo o princípio da vinculação ao edital, todos os atos que regem o EAP/2020 ligam-

se  e  devem  obediência  às  normas  do  instrumento  regulador,  que  não  só  convoca  osDocumento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=649B84D2A68E



interessados em participar do Exame, como também contém os ditames que o regerão.

2.  RESOLVE:

2.1 INDEFERIR o pleito da militar, em obediência ao princípio da vinculação ao edital.

OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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	OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
	Senhor Comandante, boa tarde. 
Trata-se de recurso interposto pela candidata, contra ato de seu comandante que indeferiu sua inscrição no EAP/2020, por falta de requisito de minimo de pontuação necessária, já que seu conceito é o C-66 pontos. Alega falta de previsão do requisito em lei. A resol. 4027, de 29/05/2009 que regula o EAP prevê a validade dos requisitos estabelecidos no edital, pelo que sugiro inderferimento.
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