
 
 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 78/17-DRH/CRS 

O CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE 
RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS n. 13/2016, de 22 de agosto de 
2016, que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados 
da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2017 (CFSd QPPM/2017), e 

 
1. CONSIDERANDO QUE: 
  
1.1 o candidato ao CFSd/2017, GABRIEL PEREIRA LAFETÁ, 

Identidade n. MG 13.528.729, apresentou requerimento administrativo solicitando 
continuar participando do concurso público, bem como que seja deferida sua matrícula 
no CFSd/2017, caso seja aprovado em todas as etapas do certame, ao argumento que 
na nova data prevista para matrícula (marcada após a retificação do edital n. 13/2016) 
não preencherá o requisito descrito no item 2.1, alínea "d", do mesmo edital; 

1.2 não há qualquer impedimento para que o requerente 
continue participando do CFSd/2017. 

1.3 a Resolução n. 4210, de 23/04/2012, que aprova as 
Diretrizes da Educação da Polícia Militar de Minas Gerais e dá outras providências, 
dispõe que: 

Art. 127 A matrícula de candidato em cursos de EPM será 
efetivada pelo Comandante da Unidade responsável pela 
realização do curso, mediante publicação em boletim. 

Art. 185, § 6º Compete ao Comandante da Unidade 
responsável pela execução dos cursos de ensino e 
treinamento da Corporação o indeferimento, trancamento e 
cancelamento de matrícula de discente, mediante publicação 
em boletim. 

      1.4 a autoridade a quem foi encaminhado o requerimento  não 
detém a competência legal para o deferimento da matrícula e este não é o momento 
oportuno para avaliação dos requisitos de ingresso, haja vista que o certame ainda não 
se encerrou. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer e deferir o primeiro pedido para prosseguimento 
no certame (CFSd/2017), posto que não existe impedimento legal para tanto;  

2.2 deixar de conhecer o segundo pedido por não possuir 
competência legal para deferimento/indeferimento de matrícula. 

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

                                     Belo Horizonte-MG, 22 de junho de 2017. 

 
(a) FABIANO VILLAS BOAS, CEL PM 

RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 


