
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  78 /19-DRH/CRS 

 

O MAJOR PM RESPONDENDO PELA CHEFIA CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela 
Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o disposto no edital nº 
03/2019, de 27/03/2019, que regula o Concurso Interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública (CFS/CSTSP) 
do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2019, e: 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato n. 173.359-1, Sd PM Jaider Alves Fernandes, inscrito 
regularmente no CFS/2019, apresentou requerimento, por meio do Painel Administrativo 
(PA), de protocolo n. 201907013165914-1907, no dia 15/07/2019, pleiteando a desistência 
do referido concurso, em virtude de ter sofrido uma fratura na sua mão direita; 

1.2 o requerente anexou ao seu pedido documentação comprobatória da 
situação alegada, estando licenciado, de acordo com informações do Núcleo de Atenção 
Integral à Saúde de sua Unidade (NAIS/18ªRPM), realizada por meio de mensagem do 
Painel Administrativo (PA), de protocolo n. 2019070132554007-1907;  

1.3 o edital do certame prevê em seu subitem 10.14.1: 

10.14.1 O candidato que se enquadrar na hipótese do subitem anterior e havendo 
sua desistência de participar do concurso interno, de modo a evitar 
responsabilização disciplinar, deverá protocolar o pedido de desistência com, no 
mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data de realização das provas, 

avaliações, exames ou testes a que se referir. (grifo nosso) 

1.4 o pressuposto de fato alegado pelo requerente decorreu de caso fortuito e, 
por conseguinte, não é razoável exigir o cumprimento do prazo mínimo estabelecido no 
edital para protocolar o pedido. Assim, a situação de saúde do requerente, devidamente 
comprovada, justifica e ampara o deferimento do seu pedido de desistência de realização da 
prova do CFS/2019. 

 

2 RESOLVE: 
 
2.1 deferir o pedido do candidato pelos motivos expostos e cientificar a Seção de 

Informática e P/4 da Seção de Concursos do CRS, para que sejam adotadas as medidas 
necessárias. 

 
 

Mauro César de Souza, Major PM 

Resp. pela Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção 
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