
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 111/16-DRH/CRS 

 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 11/2016, de 08 de agosto de 

2016, que regula o processo seletivo interno para o Curso de Especialização 
em Gestão Estratégica de Segurança Pública da Polícia Militar para o ano de 

2017 (CEGESP/2017) e, 

 1 CONSIDERANDO QUE:  

 1.1 a candidata ao CEGESP/2017, Ten Cel PM Carla 

Cristina Marafelli, da DCO, apresentou requerimento administrativo 
solicitando frequência no Curso de Especialização em Gestão Estratégica de 

Segurança Pública - CEGESP/2017, com base nas regras prescritas no 

edital DRH/CRS nº 12/2014, sem contudo participar do processo seletivo 
estabelecido pelo Edital n. 11, de 08/08/2016, para o qual se encontra 

inscrita, bem como não comparecer à realização da prova no dia 
26/11/2016; 

 1.2 Informa a Requerente que de acordo com o ato de 

convocação para CEGESP/2015, publicado em 12/01/2015 no site do CRS, 
foi desconvocada com base no item 3.2.4 do edital, qual seja, conveniência 

administrativa, informando ainda que no ano seguinte figurou como 
excedente; 

 1.3 Conforme previsto no item 3.2.5 do Edital n. 12/14 o 
único benefício da desconvocação por conveniência administrativa seria não 

sofrer a sanção prevista no subitem 3.2.2 (deixar de ser convocado na 
próxima convocação regular do Curso, se houver previsão deste), o que 

implica necessariamente na observância dos demais requisitos para a 
ocupação da vaga, quais sejam: número de vagas e antiguidade, conforme 

item 3.1 do edital; 

 1.4 O Edital DRH/CRS nº 01/16 estabeleceu requisito similar 

ao edital DRH/CRS nº 12/14, conforme disposto no item 3.1, não prevendo 
a desconvocação por conveniência administrativa. A oficial cumprindo ao 

que administração se propôs, foi convocada para concorrer às vagas do 
CEGESP/2016 tendo figurado como excedente em razão do item 3.1 do 

edital: número de vagas e ordem de antiguidade, regral geral que não foi 
alcançada pela Requerente; 

 1.5 O Edital DRH/CRS nº 11/2016 previu no item 1.1 a 

realização de processo seletivo para selecionar os candidatos para o 

CEGESP/2017; 



 1.6 A legislação vigente quando da realização do CEGESP de 
2015 e de 2016 não trazia previsão para a reserva de vaga para o próximo 

ano, mas apenas a convocação regular do curso, ou seja, observando-se a 
existência de vaga e antiguidade entre os convocados, portanto, a 

Administração cumpriu conforme estava previsto na norma vigente; 

 1.7 O art. 2º da Resolução n. 4486, de 29 de julho de 2016, 
assinada pelo Comando Geral da PMMG, dispõe que os candidatos deverão 

ser aprovados em processo seletivo interno com observância das regras ali 
informadas, para fins de participação no CEGESP/2017; 

 1.8 O compromisso da Administração com a Requerente em 
virtude de sua desconvocação por conveniência administrativa em 2015 foi 

cumprido com a sua convocação para o CEGESP/2016, em 05/02/2016, 
restando claro que não havia previsão de reserva de vaga para o 

CEGESP/2016 e demais vindouros. 

  

 2 RESOLVE: 

 Indeferir o pleito por falta de amparo legal, tendo-se em 

vista que a Administração oportunizou à candidata o direito de participar da 
convocação para o concurso CEGESP/2016, conforme previsto no Edital n. 

12/14, referente ao CEGESP/2015, não havendo previsão de reservas de 
vagas nos próximos cursos. 

 

 Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016. 

 

(a) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 


