
 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 24/15-DRH/CRS 

 
 
A CORONEL PM DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 

Edital DRH/CRS nº 03, de 18 de março de 2015, que regula o concurso público destinado a 

selecionar candidatos para o Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças da 

Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2016 (CFSd QPPM/2016), e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
1.1 o candidato ao CFSd QPPM/2016, RG-19.121.946, 

MIQUÉIAS MAGALHÃES DE BRITO interpôs recurso administrativo, por não concordar 

com o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição pelo Comando do 14º BPM; 

 

1.2 o candidato solicitou a isenção de taxa de inscrição ao 

Concurso público para o cargo de soldado, entregando a documentação exigida pelo edital 

à sede do 14º BPM-Ipatinga; 

1.3 No entanto, a Unidade ao analisar a documentação, entregue 

pelo candidato, verificou que faltava o número do PIS/PASEP, indeferindo pois o pedido de 

isenção de taxa de inscrição por contrariar o item 1, alinea “c” do anexo B do edital do 

certame, conforme ato publicado no dia 29Mai15, pelo site; 

1.4 Compulsando o Edital do Concurso verifica-se que a exigência 

do número do PIS/PASEP tem o condão de verificar se o candidato porventura se encontra 

em exercício de algum cargo público, uma vez que este não apresentará a sua carteira de 

trabalho. 

1.5 Aos candidatos que apresentam a carteira de trabalho é 

possível a verificação do cadastro junto ao PIS/PASEP, por ser registro único. 

1.6. Nesse passo, considerando que o candidato apresentou a 

sua carteira de trabalho, verifica-se que o mesmo preenche os requisitos legais e editalícios 

para deferimento do pedido. 



 

2 RESOLVE: 

 

2.1 deferir o pedido, devendo ser confirmada a isenção de taxa 

de inscrição do candidato no certame. 

 

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

 
Quartel em Belo Horizonte, 17 de junho de 2015. 

 
 

 
(a)CLÁUDIA ARAÚJO ROMUALDO, CEL PM 

DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS 
 


