
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 20.10/22-DRH/CRS 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE 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, e atendendo as disposições do edital DRH/CRS nº 01, de 

23 de março de 2022, que regula a realização do Exame de Aptidão Profissional para o ano 

de 2022 (EAP/2022) e 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 101.388-7, 1º Ten PM Júlio César Mesquita de Moraes do QOC, apresentou, em 

05 de maio de 2022, requerimento para participar do EAP/2022.  

1.2 Verifica-se pela documentação remetida ao CRS pelo 3º BPM (protocolo PA nº 

202205053034905-2205), que o requerente integrava o Quadro de Oficiais da Reserva 

(QOR) e foi revertido ao serviço ativo e ao Quadro de Oficiais Complementares (QOC), em 

cumprimento a decisão judicial, por meio de Ato do Comandante-Geral datado de 28 de abril 

de 2022 e publicado no BGPM AR nº 196-DRH, de 29 de abril de 2022. 

1.3 O Edital regulador do EAP/2022 prevê no ANEXO “A” – Calendário de Atividades, que 

as inscrições poderiam ser realizadas no período compreendido entre dos dias 28 de março 

de 2022 e 29 de abril de 2022. 

1.4 Conforme dados registrados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH), a 

reversão do requerente ao serviço ativo se deu em 28 de abril de 2022 e, portanto, ainda 

dentro do período de inscrições estabelecido no edital. 

1.5 A documentação apresentada pelo requerente e encaminhada pela Unidade ao CRS 

não apresenta elementos capazes de esclarecer e comprovar os motivos pelos quais o Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=E85090188756



requerente não realizou sua inscrição no 29 de abril, quando já se encontrava no serviço 

ativo, conforme dados registrados no SIRH. 

1.6 O edital do certame estabelece no item 3.9: 

 
 

3.9 Não serão aceitas inscrições provisórias, condicionais, extemporâneas 

ou que não atendam rigorosamente ao estabelecido neste edital. 

 

1.7 O princípio isonômico determina um equânime tratamento dos cidadãos, de acordo com 

sua situação pessoal, não havendo amparo para tratamento injustificadamente privilegiado 

ou desfavorecido por parte do Estado. 

1.8 A inscrição extemporânea do requerente importaria em manifesta violação às regras do 

exame, especificadas no edital regulador, de modo a infringir os princípios da legalidade e 

moralidade, consagrados no art. 37 da CR/88; 

1.9 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração quanto aos 

candidatos, não sendo possível atender ao pleito do requerente em cumprimento aos 

princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital e isonomia. 

 

2. RESOLVE: 

2.1 INDEFERIR o pedido do candidato, em obediência ao princípio da vinculação ao edital. 

2.2 Determinar a publicação do presente despacho no site do CRS, assegurando ao 

requerente o direito de recurso previsto nos itens 6.1, 6.2 e 6.3 do edital. 

Belo Horizonte, 17 de maio de 2022. 

 
 

Claudio Aparecido da Silva, Ten Cel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção Documento assinado em 18/05/2022 14:39:29 por CLAUDIO APARECIDO DA SILVA:98380206649.
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