
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 97/16-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 14/01/2016, tendo em vista
o Edital DRH/CRS nº 10/2016, de 29/07/2016, que regula o processo seletivo interno
para admissão ao Curso de Tripulante Operacional Policial e de Defesa Civil para o ano
de 2016, e

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o Nº 152.300-0, 3° SGT PM EMÍLIO ANTÔNIO BRAGA
MATTOS, interpôs recurso administrativo solicitando ser convocado a completar o Teste
de Capacitação Física (TCF) e, se aprovado, prosseguir no processo seletivo interno, em
condições de igualdade com os demais, uma vez que a administração publicou no site do
Centro de Recrutamento e Seleção o ato de resultado da 2ª fase do processo seletivo
interno para admissão ao curso de Tripulante Operacional Policial e de Defesa Civil para o
ano de 2016, em virtude de ter sido eliminado no teste de subida em corda;

1.2 conforme previsto nos subitens 6.26 e 10.4 alínea “b”, do
edital que regula o certame, in verbis:

“6.26 Será eliminado o candidato que obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma
das provas de caráter eliminatório e classificatório do TCF ou que não
realizar qualquer uma das provas do TCF.”

“10.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que: b) faltar ou
chegar atrasado para a realização de qualquer prova, avaliação ou teste,
bem como para qualquer convocação previamente definida pela
administração do concurso.”

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido por contrariar o disposto nos subitens
6.26 e 10.4 alínea “b” do edital.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 18 de outubro de 2016

(a) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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