
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 49.10/2020-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE

MINAS GERAIS,  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 Edital

DRH/CRS n. 06/2018, de 29 de junho de 2018, o ato de retificação n. 01 do Edital

DRH/CRS n. 06/2018 e em observância ao art.  37 da Constituição da República

Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, ao art. 11, §1º da Lei n. 12.527, de

18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato,  GUSTAVO  EDUARDO  FERREIRA,  inscrição MG15491472,

regularmente  inscrito  no  CFSD  QPPM/2019,  vagas  para  INTERIOR, inapto  no

exame médico preliminar, oftalmológico, apresentou recurso administrativo no dia 30

de julho de 2020, conforme protocolo de nº 531/2020;

1.2 o  resultado  dos  exames  médicos  preliminares  e  complementares  foram

publicados no site do CRS, no dia 20 de março de 2020;

1.3 o edital regulador do certame estabelece, respectivamente, nos subitens 8.1.1 e

8.1.9 as condições para a interposição de recurso, a saber:

8.1.1  Caberá  recurso,  devidamente  fundamentado,  de  qualquer
resultado  de  prova,  teste,  avaliação,  exame ou  de  ato  específico,
devendo o candidato protocolar requerimento conforme modelo constante
do ANEXO “H” ao ANEXO “L”, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados
da  data  do  resultado,  considerando-se  o  calendário  da  cidade  de  Belo
Horizonte. Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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8.1.9  Não  será  conhecido  o  recurso  que  contrariar  as  normas
estabelecidas neste edital. (grifo nosso)

1.4  no dia  22  de março de 2020,  o  certame foi  suspenso em consequência  do

Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020, que reconhece o Estado de

Calamidade Pública no Estado de Minas Gerais, em decorrência da pandemia do

COVID-19;

1.5 o  candidato  não  observou  a  regularidade  procedimental,  haja  vista  que  no

momento  da  interposição  do  recurso  e  do  seu  protocolo  na  Administração,  o

concurso encontrava-se suspenso, impondo-se o não conhecimento do recurso;

1.6 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração

quanto os candidatos do CFSd/2019- Interior, não sendo possível atender o pleito do

candidato,  em  cumprimento  aos  princípios  da  Administração,  sobretudo  os  da

vinculação ao edital, isonomia e supremacia do interesse público.

2 RESOLVE:

2.1 não  conhecer  o  recurso,  haja  vista  que  não  preenche  os  pressupostos  de

admissibilidade.

RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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	Senhor Comandante, boa tarde. 

Encaminho o despacho administrativo, sugerindo que não seja conhecido, vez que no momento da interposição do recurso pelo candidato, o concurso estava suspenso, não havendo possibilidade de aceitar e avaliar seus argumentos, sem prejudicar o direito de isonomia com os outros candidatos. O candidato terá seu momento regulamentar para apresentar seu recurso.
Respeitosamente, 
Ten Cel Ivana
Chefe do CRS




