
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 18/2018-DRH/CRS 

 
A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14/01/2016, 
tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 02/2018, de 06/02/2018, 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 2018 e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 o n. 107.664-5, 3° SGT PM GLAISON FERNANDO LOPES, lotado no 28º 

BPM, interpôs requerimento administrativo pleiteando alteração do local de prova, no 
EAP, para o 5º BPM ou local mais próximo, conforme edital n. 02/2018, de 06/02/2018, 
tendo em vista que foi submetido a transplante no dia 20 de abril do corrente ano e ainda 
está em recuperação, devendo evitar maiores deslocamentos; 

 
1.2 requereu, ainda, que seja permita a utilização de máscara cirúrgica de 

proteção bucal e a disponibilização de sala exclusiva para a realização da prova, diante 
do risco de infecções oportunísticas, devido à imunossupressão, devendo evitar contato 
com pessoas, conforme consta no relatório médico da Dra. Fernanda Maia Lodi, CRM/MG 
20698; 

 
1.3 em contato com Oficiais Médicas, elas confirmaram a necessidade, 

conforme relatório médico supracitado; 
 
1.4 conforme subitem 4.9 do edital, para a lisura do certame, os 03 (três) 

últimos candidatos que encerrarem as provas, em cada sala, deverão permanecer na sala 
de provas até o encerramento pelo último candidato, devendo suas respectivas 
assinaturas constar em na ata de aplicação; 

 
1.5 o subitem 8.6 do edital estabelece que o candidato que necessitar de 

condições especiais durante a realização das provas poderá requerer diretamente à 
Chefe do CRS o atendimento dessas condições, sendo que as formalidades foram 
observadas pelo requerente; 

 
1.6 as provas do EAP ainda não ocorreram e é possível atender, parcialmente, 

ao pleito do militar, sendo pertinente a alteração do local de prova para o Centro de 
Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), permitindo o uso da máscara cirúrgica, em sala com o 
número mínimo de candidatos estabelecido no subitem 4.9 do edital. 

 
2 RESOLVE:  

 
2.1 deferir parcialmente o pedido, em obediência ao princípio da razoabilidade; 
 
2.2 determinar que a Seção de Concursos do CRS adote todos os 

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/cpp/principal.action
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/cpp/principal.action


procedimentos para o atendimento à demanda do requerente, notificando-o desta 
decisão.  

 
       
Belo Horizonte/MG, 18 de junho de 2018. 

 
 

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


