
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 19/18-DRH/CRS

A TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 01/2018, de 18 de janeiro
de 2018, que regula o processo seletivo 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 2.018, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato ao CFS/CSTSP-2018, n. 168.693-0, Sd 1ª Cl QPPM
JOÃO PAULO BISPO DA SILVA, lotado no 22º BPM, apresentou requerimento
administrativo pleiteando condições especiais para realizar a prova da 1ª fase do referido
certame, ao argumento de estar impossibilitado de escrever, em razão de fratura de
metacarpo da mão direita, estando submetido a tratamento cirúrgico com fixação
intramedular, conforme consta nos anexos de seu protocolo de registro no CRS, sob o n.
1640 de 15/06/2018;

1.2 o requerimento do candidato foi elaborado nos termos do item 10.6 do
edital do certame;

1.3 a prova da 1ª fase é composta de prova objetiva (múltipla escolha) e
prova dissertativa (redação);

1.4 o candidato solicita em seu requerimento a presença de uma pessoa
para realizar a marcação das questões da prova objetiva e escrita da prova de redação.
No caso em análise, para a prova da 1ª fase não é possível atender ao pedido em
obediência ao princípio da isonomia;

1.5 não se trata somente da designação de um auxiliar para
preenchimento do gabarito no lugar do candidato, mas também de autorizar que terceiro
realize a sua prova dissertativa, que possui critérios avaliativos (descritos nos itens 6.7 e
6.12 do edital do certame, entre outros) cuja aferição não seria possível se esta fosse
redigida por terceiro.



2 RESOLVE

2.1 indeferir o pedido, tendo em vista a impossibilidade pela natureza da
prova, atendendo-se ao princípio basilar da isonomia.

Belo Horizonte, 19 de junho de 2018.

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

NO IMPEDIMENTO:

(a)GRAZIELA CARPINSKI CORRÊA, MAJ PM
SUB CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


