
 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 314 /2013-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), 
faz publicar o despacho administrativo nº 314 /13-DRH/CRS, em cumprimento à liminar 
proferida em Mandado de Segurança Preventivo, nos seguintes termos: 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1   a Impetrante Flávia Beatriz Pieroni, futura candidata ao 
QOS/13, Autora no Mandado de Segurança, processo nº 0239072-47.2013.8.13.0024, ajuizou ação 
para fins de ordenar as autoridades coatoras que aceitem o seu pedido de inscrição para assegurar 
a inscrição e a participação em todas as etapas, conforme sua pontuação, classificação e demais 
regras do Edital nº 13/2013, no concurso de Admissão ao Quadro de Oficiais de Saúde da PMMG, 
inclusive para que seja expedido o Cartão de Identificação  e a procedência do pedido em todos os 
seus termos no sentido de declarar a nulidade da cláusula prevista no subitem 4.1, alínea d) do 
Edital nº 13/2012 da PMMG; 

 
  1.2      ao apreciar o pedido inicial a douta magistrada da 1ª Vara da 

Fazenda Pública Estadual, entendeu por conceder a medida liminar, para que seja permitida a 
matrícula da parte Impetrante no concurso publico conforme edital DRH/CRS nº 13/2012, de 
11/12/12, bem como a sua participação regular em todas as etapas do certame, devendo a 
autoridade coatora se abster de impor o critério etário, ora impugnado, para o provimento no cargo 
almejado. 

 
1.3      o concurso público do QOS/2013 encontra-se suspenso, por 

decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme publicação realizada no diário 
oficial “MG” nº 27, de 08 de fevereiro de 2013. 

 
 2    DETERMINO: 

 
2.1 Que se cumpra a determinação judicial; 
 
2.2 Que assegure à candidata a inscrição e participação no 

processo seletivo da PMMG para o cargo de médica, edital DRH/CRS nº 13/2012, de 11/12/12. 
 
2.3 Fica a Impetrante orientada que deverá acatar a previsão 

trazida nos itens 5.1 a 5.18 do Edital norteador do certame, com suas alterações previstas no Ato de 
Retificação nº 01, sob pena de ser indeferida a sua inscrição, inclusive com o pagamento do DAE; 

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

Belo Horizonte-MG, 11 de março de 2013. 
 
 
 

(a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM 
CHEFE DO CRS 


