
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 001/18-DRH/CRS

O CORONEL PM, RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE RECURSOS
HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares
contidas no Edital DRH/CRS nº 13/2017, de 13 de novembro de 2017, que regula a inscrição e
convocação dos 2º Sargentos, QPPM e QPE, para o Curso de Atualização em Segurança Pública
da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2018, CASP/2018 - Turma I, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o n. 129.920-5, 2º SGT PM LEONARDO FLÁVIO VIEIRA, candidato
ao CASP/2018, lotado no COPOM/9ª RPM, interpôs recurso administrativo, contra o Ato de
Matrícula, publicado em 09/01/2018, no site do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), tendo
em vista sua desconvocação por não preencher o requisito do subitem 2.1, "c" do edital do certame
que dispõe:

2.1 O militar deverá possuir os seguintes requisitos básicos para o
CASP/2018 - Turma I:
[...]
c) estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática
com arma de fogo e no TAF;
[...].

1.2 em síntese, o candidato alega que nos termos do memorando n.
10.329.2/2017 - CG a dispensa de saúde temporária não pode, por si só, constituir fundamento
para sua reprovação automática na inspeção de saúde e admissão no CASP;

1.3 analisando todos os argumentos apresentados pelo candidato,
verificou-se que a sua desconvocação para o CASP não se fundamentou em qualquer inaptidão de
inspeção de saúde, mas tão somente em descumprimento do requisito descrito no subitem 2.1 "c"
do edital, considerando que pelo fato de possuir dispensa temporária de tiro policial não executou o
tiro no Treinamento Policial Básico (TPB), ficando reprovado no referido Treinamento;

1.4 o memorando citado pelo militar dispõe acerca de orientação sobre a
avaliação médica de candidatos ao CASP que estejam temporariamente dispensados e não sobre
a aprovação/reprovação no TPB;

1.5 não há qualquer norma na PMMG que autorize a dispensa de
candidatos do preenchimento do requisito contido no inciso "c" do subitem 2.1, do edital regulador
do CASP/2018 - Turma I.

2 RESOLVE

2.1 conhecer do recurso, posto que preenche os pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido do militar por falta de amparo legal.

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2018.

(a) ALEXANDRE COSTA PINTO, CORONEL PM
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS


	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 001/18-DRH/CRS

