
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 96/19-DRH/CRS

A  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE

RECRUTAMENTO  E  SELEÇÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  regulamentares

contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016,

considerando o disposto no edital nº 03/2019, de 27/03/2019, que regula o Concurso

Interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de

Tecnologia em Segurança Pública (CFS/CSTSP) do QPPM E QPE da Polícia Militar

de Minas Gerais, para o ano de 2019, e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  abaixo  relacionados,  inscritos  regularmente  no

CFS/2019,  apresentaram  requerimento  administrativo,  por  meio  do  Painel

Administrativo, pleiteando a desistência do referido certame, em virtude de questões

pessoais;

1.2 conforme prevê o subitem 10.14 do edital regulador do certame, após

a  confirmação  da  inscrição  pela  internet  no  CFS/2019,  o  comparecimento  às

atividades no certame passa a ser obrigatório, constituindo ato de serviço para todos

os efeitos;

1.3 o edital  regulador do certame estabelece no subitem 10.14.1,  ipsis

litteris:

O candidato que se enquadrar na hipótese do subitem anterior
e havendo sua desistência de participar do concurso interno, de
modo a evitar responsabilização disciplinar, deverá protocolar o
pedido  de  desistência  com,  no  mínimo,  15  (quinze)  dias  de
antecedência  da  data  de  realização  das  provas,  avaliações,
exames ou testes a que se referir.  Contudo, não se trata de
hipótese  de  devolução  de  taxa  de  inscrição,  as  quais  estão
descritas no subitem 5.13.



1.4 o ato de resultado da 1ª fase e o ato de convocação para 2ª fase

(Avaliação Física Militar) foram publicados, no site do CRS, no dia 10 de outubro de

2019. A convocação para 2ª fase ocorreu em prazo inferior a 15 (quinze) dias, o que

impossibilitou o cumprimento do prazo descrito no edital, sendo a presente situação

devidamente justificada.

 

2 RESOLVE:

2.1 DEFERIR os pedidos dos candidatos, face ao disposto no subitem 1.4

deste despacho:

ORD. N. PM GRAD. NOME DO CANDIDATO PROTOCOLO

1 1405398 CAD HELTON DE CASTRO SANTOS 201910016227460-1910

2 1533710 CAD ALAN RAMOS DA SILVA 201909015279865-1909

3 1743103 CAD INGRID DE LIMA DELGADO 201909015663408-1909

4 1696889 SD ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA 201910016471650-1910

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2019

(a) Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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