
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 22 /16-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições legais, considerando a
Resolução nº 4.354, de 10/10/2014, alterada pela Resolução nº 4.392,  de 22/04/2015, a
Resolução nº 3.322, de 24/09/1996 e suas modificações, a Resolução nº 4.210 de 23/04/2012
e  o  Edital  DRH/CRS  nº  06,  de  01/06/2015,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  para
admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança
Pública  do  QPPM  e  do  QPE  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2015
(CFS/CSTSP-2015) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1 aportou no CRS solicitação de documentos referentes à prova
de corrida  2.400 m da candidata  ao  CFS/15,  nº 129.516-1 CB PM CINTIA MARA DE
OLIVEIRA;

 1.2 verificando-se a documentação referente ao parecer do recurso
apresentado pela  candidata  em relação  à  prova de corrida  de 2.400 m,  constatou-se um
equívoco no lançamento do resultado do recurso, uma vez que no despacho administrativo nº
52/15 - DRH/CRS (publicação da análise de recurso do TAF de vários  candidatos ao CFS)
constou "indeferido" e a comissão de recurso emitiu o seguinte parecer: "deferir - alterando o
resultado para apto".

1.3 a administração com base no poder de autotutela previsto na
súmula nº 473 do  STF pode rever seus atos, desde que eivados de vícios.

A  administração  pode  anular  seus  próprios  atos,  quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou  oportunidade,  respeitados  os  direitos  adquiridos,  e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

2 RESOLVE:

2.1  alterar o resultado do Teste de Capacitação Física, com base
no parecer de recurso, datado de 20 de novembro de 2015, considerando a candidata apta na
prova de corrida (2400 m).

2.2  determinar  à  Chefe  do  CRS  a  adoção  das  providências
decorrentes deste ato, conforme previsão editalícia.

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

   Belo Horizonte-MG, 18 de março de 2016.

(a) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM
              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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