
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 102.10/2021-DRH/CRS 

  

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 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 nº 04/2021, de 05 de maio de 2021, que regula processo seletivo 

interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 

Segurança Pública (CFS/CSTSP) do QPPM e QPE-PM da Polícia Militar de Minas Gerais, para 

o ano de 2021, e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 O candidato IAGO TÚLIO BORGES FERNANDES, inscrição 1752252, inscrito 

regularmente no CFS/2021, interpôs recurso administrativo, pleiteando sua inclusão na lista 

de convocados para a realização da segunda fase do processo seletivo interno, tendo em 

vista que teve a mesma nota dos cinco últimos convocados. 

1.2 Quanto aos critérios para convocação para a 2ª fase, o edital estabelece o seguinte, no 

subitem 6.27: 

6.27 Serão  convocados  para  submissão  à  2ª  fase  do  processo  
seletivo,  os  candidatos melhor  classificados  e  não  eliminados  na  1ª  
fase,  conforme  critérios  estabelecidos neste  edital,  observando-se  
rigorosamente  a  ordem  decrescente  de  notas  obtidas  na prova  de  
conhecimentos  (objetiva  e  dissertativa),  e  os  critérios  de  desempate,  
na proporção de 1,1 (um vírgula um) candidatos por vaga para o QPPM e 
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1,5 (um vírgula cinco) candidatos por vaga para o QPE, de acordo com o 
quadro/categoria, arredondando-se para cima a fração obtida. (grifo nosso) 
 

1.3 O edital prevê, ainda, os critérios de desempate, no subitem 7.3, o que se aplicou ao 

caso concreto: 

7.3  Em caso de igualdade de nota, para fins de desempate em qualquer 
das fases e para fins de classificação e matrícula no curso, terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que: 

 

a) tenha maior nota na prova objetiva; 

b) tenha maior nota na prova de redação; 

c) tenha maior nota no TCF; 

d) tenha maior antiguidade nos termos do EMEMG. 

 

1.4 Dessa forma, para o desempate da primeira fase, tendo em vista que ainda não ocorreu 

o TCF, observa-se a maior nota na prova objetiva e, em seguida, a maior nota na prova de 

redação. Por haver persistido o empate, o desempate se deu observando a antiguidade, 

conforme alínea “d” do subitem 7.3 do edital. 

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

candidatos do CFS/2021, não sendo possível atender ao pleito do candidato, em 

cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital e isonomia, 

visando à preservação da igualdade entre todos os candidatos. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 Conhecer o recurso do candidato, haja vista que preenche os pressupostos de 

admissibilidade. 

2.2 INDEFERIR, em conformidade com os princípios da vinculação ao edital e isonomia. 

 

Belo Horizonte/MG, 19 de outubro de 2021. 

 
Rodrigo Piassi do Nascimento, Coronel PM 

Diretor de Recursos Humanos 
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