
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 123/16-DRH/CRS 

 
 
O CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA 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 a autorização concedida pela Resolução nº 4.441, de 25/11/2015, bem como o Edital 
DRH/CRS nº 05, de 22/02/2016, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 3º 
Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2016 e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 o candidato ao EAP/2016, Nº 121.383-4, 3° SGT PM RENATO 

RIBEIRO ALVIM JÚNIOR, interpôs requerimento administrativo solicitando ser submetido a  um 
novo Exame de Aptidão Profissional (EAP), ainda em 2016, argumentando que só teve uma 
chance de participação no EAP, enquanto a turma de 3º Sgt à qual pertence (2011) teve duas 
chances de participação no referido Exame; 

 
            1.2 o requerente realizou o Curso Especial de Formação de Sargentos 
no ano de 2012, sendo promovido à graduação de 3º Sgt PM em 03/08/2012, conforme 
publicação contida no BGPM n. 59, de 07/08/2012; 
 

1.3 o candidato participou do Exame de Aptidão Profissional, realizado 
em 25/06/2016, uma vez que preenchia os requisitos do Edital, sobretudo o disposto no item 
2.1.2, alínea "b" (promoção à graduação de 3º Sgt até dezembro de 2012); 

 
1.4 em 18/08/2016 foi publicada a retroação da sua promoção à data 

de 22/12/2011, por decisão judicial; 
 
1.5 o edital que regula o EAP prevê no subitem 4.11, in verbis: “Não 

haverá segunda chamada para a prova, nem sua aplicação fora do local e horário estabelecidos 
neste edital, (...).” 
 
 
  2 RESOLVE:  

 
                 2.1 indeferir o pedido, uma vez que não há previsão de novo Exame de 

Aptidão Profissional (EAP) para o ano de 2016. 
 
 
                 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
                 Belo Horizonte-MG, 19 de  dezembro de 2016 

 
 
 

(a) GILMAR PRATES TEIXEIRA, CEL PM 
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 


