
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 889 /13-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 
3.875,  de  08Ago06, e  de  acordo  com  o  EDITAL DRH/CRS nº  03/2013  de 
10/05/2013, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2013 (CEFS/2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  nº  121.145-7,  CB  PM RAFAEL  ADRIANO 
MARCIANO  DE  OLIVEIRA  interpôs  recurso  administrativo  solicitando  sua 
matrícula no Curso Especial de Formação de Sargentos – CEFS/2013, alegando 
que  seu  nome foi  listado  no  item 8  do  Ato  de  Convocação  (Militares  que 
deixam  de  ser  convocados,  após  manifestação  formal  de  sua  unidade  de  
origem,  em  virtude  de  não  possuírem  os  requisitos  necessários  para  
matrícula); 

1.2 a  P/1  da 13ª RPM encaminhou à DRH,  no dia 
16/05/13, a mensagem PA nº de protocolo 13687369523754787-1305, cujo 
conteúdo  versa  sobre  os  militares  da  13º  RPM  que  encontram-se  com 
impedimentos  confirmados  para  o  curso.  De  acordo  com  as  informações 
prestadas pela Unidade,  o militar  recorrente encontra-se submetido a PAD, 
contrariando o subitem 3.1, letra “e” do edital; 

1.3  quanto  ao  questionamento  da  convocação  ter 
sido  publicada  em ordem alfabética,  o  critério  de  antiguidade  se  dá  como 
requisito para configuração na lista de convocados. Por não haver candidatos 
excedentes, não há a necessidade de se ordenar os candidatos convocados por 
antiguidade, o que foi tratado no subitem 8.1 do edital, in verbis:

“8.1  A  relação  preliminar  do  anexo  “G” 
encontra-se  ordenada  por  ordem  alfabética, 
independente do quadro, categoria, sendo que 
a  convocação  ocorrerá  em  data  prevista  no 
calendário  de  atividades,  após  realizados 
eventuais  acertos e suprimidos  os nomes dos 
desistentes.”  



2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

                Belo Horizonte-MG,     de julho de 2013.

       
       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM

         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 890  /13-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 
3.875,  de  08Ago06, e  de  acordo  com  o  EDITAL DRH/CRS nº  03/2013  de 
10/05/2013, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2013 (CEFS/2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  nº 114.216-5,  CB PM EDÍLIO MAINENTI 
JÚNIOR  interpôs recurso administrativo  solicitando sua matrícula no Curso 
Especial de Formação de Sargentos – CEFS/2013, alegando que não cumpre o 
requisito  previsto  no  subitem  3.1,  letra  “C”  do  Edital,  mas  que  este 
impedimento cessará no dia 07/07/2013;

 1.2  não  cabe  ao  CRS  a  conferência  dos  requisitos 
para a matrícula, esta deverá ser feita pela Unidade Executora do Curso no ato 
da  matrícula,  conforme  previso  no  subitem  6.4  do  edital  que  regula  a 
Convocação para o CEFS/2013, in verbis:

“6.4  É  de  responsabilidade  da  Unidade 
executora  do  curso  conferir  se  os  candidatos 
satisfazem  as  condições  para  a  matrícula,  
devendo comunicar  os casos de indeferimento 
de matrícula imediatamente ao CRS.”

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

                Belo Horizonte-MG,     de julho de 2013.

       
       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM

         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 891 /13-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 
3.875,  de  08Ago06, e  de  acordo  com  o  EDITAL DRH/CRS nº  03/2013  de 
10/05/2013, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2013 (CEFS/2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o nº 086.041-1, CB PM MAURÍCIO ANTÔNIO 
DE  FREITAS  interpôs  recurso  administrativo  solicitando  sua  matrícula  no 
Curso  Especial  de  Formação  de  Sargentos  –  CEFS/2013,  alegando  que  foi 
inapto na inspeção de saúde para o curso, mas que a enfermidade a qual está 
acometido não o impede de realizá-lo;

 1.2  não  cabe  ao  CRS  a  conferência  dos  requisitos 
para a matrícula, esta deverá ser feita pela Unidade Executora do Curso no ato 
da  matrícula,  conforme  previso  no  subitem  6.4  do  edital  que  regula  a 
Convocação para o CEFS/2013, in verbis:

“6.4  É  de  responsabilidade  da  Unidade 
executora  do  curso  conferir  se  os  candidatos 
satisfazem  as  condições  para  a  matrícula,  
devendo comunicar  os casos de indeferimento 
de matrícula imediatamente ao CRS.”

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

                Belo Horizonte-MG,     de julho de 2013.

       
       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM

         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 892/13-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 
3.875,  de  08Ago06, e  de  acordo  com  o  EDITAL DRH/CRS nº  03/2013  de 
10/05/2013, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2013 (CEFS/2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  nº 106.349-4, CB PM FÁBIO ALBERTO DA 
SILVA  interpôs  recurso  administrativo  solicitando  sua  matrícula  no  Curso 
Especial de Formação de Sargentos – CEFS/2013, alegando que foi inapto na 
inspeção de saúde para o curso, mas que a enfermidade a qual está acometido 
não o impede de realizá-lo;

 1.2  não  cabe  ao  CRS  a  conferência  dos  requisitos 
para a matrícula, esta deverá ser feita pela Unidade Executora do Curso no ato 
da  matrícula,  conforme  previso  no  subitem  6.4  do  edital  que  regula  a 
Convocação para o CEFS/2013, in verbis:

“6.4  É  de  responsabilidade  da  Unidade 
executora  do  curso  conferir  se  os  candidatos 
satisfazem  as  condições  para  a  matrícula,  
devendo comunicar  os casos de indeferimento 
de matrícula imediatamente ao CRS.”

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

                Belo Horizonte-MG,     de julho de 2013.

       
      (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM

         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   893 /13-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 
3.875,  de  08Ago06, e  de  acordo  com  o  EDITAL DRH/CRS nº  03/2013  de 
10/05/2013, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2013 (CEFS/2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  nº 106.039-1,  CB PM PEDRO PAULO DO 
NASCIMENTO VIEIRA interpôs recurso administrativo solicitando revisão do 
controle fisiológico ao qual foi considerado inapto para frequentar o Curso de 
Formação de Sargentos – CEFS/2013, em decorrência de estar apresentando, 
na data da avaliação médica, um quadro de pressão alta;

1.2  a  conferência  dos  requisitos  para  matrícula  no 
CEFS/2013, cabe a Unidade do militar. 

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

                Belo Horizonte-MG,     de julho de 2013.

       
       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM

         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº894 /13-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 
3.875,  de  08Ago06, e  de  acordo  com  o  EDITAL DRH/CRS nº  03/2013  de 
10/05/2013, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2013 (CEFS/2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  nº 107.3376-6,  CB PM ORIEL PINTO DA 
SILVA  interpôs  recurso  administrativo  solicitando  sua  matrícula  no  Curso 
Especial de Formação de Sargentos – CEFS/2013, alegando que foi inapto no 
Treinamento Policial Básico - TPB, mas que não foi matriculado no PERF;

 1.2  não  cabe  ao  CRS  a  conferência  dos  requisitos 
para a matrícula, esta deverá ser feita pela Unidade Executora do Curso no ato 
da  matrícula,  conforme  previso  no  subitem  6.4  do  edital  que  regula  a 
Convocação para o CEFS/2013, in verbis:

“6.4  É  de  responsabilidade  da  Unidade 
executora  do  curso  conferir  se  os  candidatos 
satisfazem  as  condições  para  a  matrícula,  
devendo comunicar  os casos de indeferimento 
de matrícula imediatamente ao CRS.”

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

                Belo Horizonte-MG,     de julho de 2013.

       
       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM

         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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