
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 02/10-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições contidas nos 
incisos I e II, número 23 do artigo 10 do Decreto 18.445, de 15/04/1977 (R-100), 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, de 
16/10/1969,  Lei  n°  16.678,  de  10/01/2007,  Decreto  44.557,  de  28/06/2007,  a 
legislação complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital nº 16, 
de 30/11/2009, que regula  a  convocação para  o  Curso Especial  de  Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2010 (CEFS/2010) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  requerente  nº  091.295-6,  CB  PM  SORAYA 
APARECIDA  FRANCISCA,  interpôs  requerimento  administrativo,  solicitando  a 
inclusão de seu nome na lista de pré-convocados ao CEFS/10, alegando, ainda, que 
seu impedimento refere-se a uma Suspensão Condicional de Processo, causa esta que 
não se impôs a outros militares;

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de  Sargentos  –  CEFS/2010 são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS nº 
16/2009, de 30 de novembro de 2009;

1.3  a  militar  encontra-se  em Suspensão  Condicional  da 
Pena, referente ao processo 22987/AJMG;

1.4  conforme  informado  pela  Unidade  da  militar,  após 
conferência dos requisitos constantes do item 3.1, constatou-se que a requerente não 
preencheu os requisitos previstos nos itens 3.1, letra f) e art. 13, § 2º, I do Decreto nº 
44.557/07, permanecendo o impedimento para a convocação para o CEFS/2010,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido por falta de amparo legal.

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

        Belo Horizonte-MG, 08 de janeiro de 2010.

        (a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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