
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 142/2014-DRH/CRS 
   O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 
18.445, de 15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875 , de 08ago06 (R-103), e 
de acordo com o EDITAL n° 13, de 11dez12, que regula o concurso público para 
provimento do cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de 
Minas Gerais para o ano de 2013 (QOS/2013),  

                     
                            1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 a candidata ao QOS/2013 ELLEN THAIARA BRUM BRAGA 
interpôs requerimento administrativo solicitando realizar a teórico-prática e prova de 
títulos em horário diferenciado, em virtude de ser adventista do sétimo dia, ficando 
impossibilitado de realizar a prova no dia 23/08/2014, sábado no período da tarde;  
  
 1.2 o edital do certame, dispõe nos subitens 9.1 e 9.19.1, in 
verbis: 

 
“9.1 Não haverá segunda chamada de provas, teste ou       exames, 
nem sua aplicação fora do local ou horário     estabelecido para sua 
realização.” 
(...) 
“9.19.1 “O candidato que, por alguma razão, necessitar de condição 
diferenciada para a realização das provas de conhecimento, deverá 
apresentar requerimento, datado e assinado, mediante comprovação 
da necessidade da condição diferenciada, até 15 (quinze) dias úteis 
antes da data de realização das provas, protocolados pessoalmente 
pelo candidato, pelo procurador, legalmente nomeado, ou enviado 
pelos correios com AR (Aviso de Recebimento), sendo a tempestividade 
verificada de acordo com a data da postagem, no Centro de 
Recrutamento e Seleção, localizado à Rua dos Pampas, nº 701 – bairro 
Prado, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.411-073.” 

 
 1.3 as regras editalícias são claras ao estabelecer que não haverá 
aplicação de provas fora do local ou horário estabelecido para sua realização, sendo 
que a única exceção é a decorrente de estado físico ou saúde, o que não se enquadra 
na situação da requerente. 
 
     2 RESOLVE: 

 
 2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 
 

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

 Belo Horizonte-MG, 21 de agosto de 2014. 
 
 

(a) Emerson Mozzer, Ten Cel PM 
 Chefe do CRS 


