
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 85/18 -DRH/CRS 

 
O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições legais, 
considerando a Resolução nº 4.354, de 10/10/2014, alterada pela Resolução nº 
4.392, de 22/04/2015, a Resolução nº 3.322, de 24/09/1996 e suas modificações, a 
Resolução nº 4.210 de 23/04/2012 e o Edital DRH/CRS nº 06, de 01/06/2015, que 
regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE 
da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2015 (CFS/CSTSP-2015) e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 em 22/01/2016, o candidato ao CFS/2015, n. 130.025-

0, CB PM PABLO MILHORELLI MORAES, apresentou requerimento solicitando que 
fosse assegurada sua vaga no CFS, com fundamento no subitem 7.3.4 do edital do 
certame ou o direito de matricular no curso em andamento, ao argumento de ainda 
não haver iniciado o CFS/2015; 

  
 1.2 por meio do despacho administrativo n. 14/2016 - 

APM, o Comandante da Academia de Polícia Militar conheceu o requerimento e 
negou provimento no que tange à matrícula no CFS/2015, mantendo a decisão de 
indeferimento de matrícula, exarada pelo Comandante da Escola de Formação de 
Sargento (EFAS), considerando que o requerente não preenchia os requisitos de 
matrícula; 

 
1.3 em 04/10/2018 o candidato apresentou novo 

requerimento, reiterando o pedido para que seja assegurada a sua matrícula no 
CFS, com base no subitem 7.3.4 do edital n. 06, de 01/06/2015, que dispõe: 

 
7.3.4 O candidato que, regularmente aprovado no 
processo seletivo e classificado no limite de vagas, 
conforme o quadro específico, estiver temporariamente 
impedido de matrícula, em virtude de sua condição 
física, de doença sua ou de dependente seu, situação 
que deve ser atestada por oficial QOS da PMMG da 
especialidade correspondente ao problema em 
questão, atestada por ato fundamentado do 
Comandante, tem assegurada, mediante requerimento 
dirigido ao DRH pelo prazo máximo de um ano, desde 
que continue preenchendo os demais requisitos e o 
curso funcione regularmente em período letivo 
subsequente; caso contrário, perde o direito à matrícula. 
(g.n)  

 
1.4 em que pese a ausência de manifestação por parte da 

administração no primeiro requerimento em relação ao pedido de assegurar vaga 
para o próximo curso, ao analisar o mérito dos requerimentos apresentados em 
22/01/2016 e em 04/10/2018, verifica-se que não foram devidamente instruídos; 



 
 1.5 não foi juntado qualquer atestado de oficial do QOS da 

especialidade correspondente ao problema de saúde apontado e nem ato 
fundamentado do Comandante, conforme determina o edital regulador do certame e 
o art. 121, §1º da Resolução n. 4.210/2012, este ainda vigente nos termos do art. 
138 da Resolução n. 4.739/2018, não havendo provas cabais dos fatos alegados 
pelo requerente; 

 
1.6 os argumentos apresentados, bem como os 

documentos que integram os requerimentos são insuficientes para amoldar o fato ao 
referido subitem do edital do CFS/2015, sendo vedada à administração a análise de 
qualquer documento que não tenha sido apresentado pelo requerente juntamente 
com o seu pedido oportunamente. 

  
 
2 RESOLVE: 
 
2.1 indeferir o pleito por falta de amparo legal. 

 
 
 

   Belo Horizonte/MG, 14 de novembro de 2018. 
 
 
 

(a)OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 


