
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  77/19-DRH/CRS 

 

 

O MAJOR PM RESPONDENDO PELA CHEFIA DO 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 a candidata n. 160.053-5, Sd QPE Idalhian Câmara Paiva, inscrita 
regularmente no CFS/2019, apresentou requerimento, por meio do Painel 
Administrativo, protocolo n. 201907013123816-1907, pleiteando a desistência do 
referido concurso, em virtude de se encontrar no estado de gravidez e, que não 
poderá participar das demais fases do concurso, caso venha ser aprovada na 1ª 
fase; 

1.2 conforme prevê o subitem 10.14 do edital regulador do concurso 
interno "após a confirmação da inscrição pela internet no CFS/2019, o 
comparecimento às atividades do concurso interno passa a ser obrigatório, 
constituindo ato de serviço para todos os efeitos”; 

1.3 o referido edital estabelece no subitem 10.14.1 o prazo mínimo para 
apresentação de requerimento de desistência do certame: 

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 requerimento da candidata foi enviado para a administração no dia 
12 de julho de 2019, contrariando o disposto no subitem 10.14.1 do edital; 
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1.5 ademais, ao requerimento da candidata não foi anexado qualquer 
documento comprobatório da situação de gestante, o que impossibilita a 
confirmação da alegação; 

1.6 insta salientar que o princípio da vinculação ao edital norteia os 
certames. O doutrinador Hely Lopes Meirelles (2002, p. 87) afirma que: 

 

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não 
podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de 
seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-
deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos. (grifo nosso) 

 

1.7 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a 
Administração quanto os candidatos do CFS/2019, não sendo possível atender ao 
pleito da candidata,  em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo 
vinculação ao edital e isonomia. 

 

2 RESOLVE: 
 
2.1 indeferir o pedido da candidata, face ao descumprimento de prazo 

disposto no edital, bem como à ausência de documentação comprobatória;  
 
 
 

Mauro César de Souza, Major PM 

Resp. pela Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção 
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