
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 31/2021-DRH/CRS 

 

O 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, tendo em vista o disposto no 

edital nº 03/2021, de 26 de março de 2021, que regula os Exames de Aptidão 

Profissional (EAP), para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE E QOS e para os 1ºs 

e 3ºs Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2021, e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 125.940-7, 3º SGT PM ALEXANDRE ALVES BAHIA, lotado na 127ª Cia 

PM/22º BPM, apresentou requerimento de inscrição no EAP/2021, no dia 05 de abril 

de 2021 o qual, inicialmente, foi deferido. 

1.2 No dia 07 de abril de 2021, aportou neste Centro mensagem da AET/CAA-1, por 

meio do Painel Administrativo, protocolo nº 202104037161516-2104, solicitando a 

exclusão da inscrição no Exame, pois foi constatado que o candidato não preenchia 

o requisito previsto no subitem 2.2.1, alínea “c” (estar aprovado no TPB). 

1.3 No dia 28 de abril de 2021, o candidato foi submetido às provas do TPB, sendo 

considerado APTO, ainda durante o período de inscrição no Exame, que findou no 
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dia 30 de abril de 2021, conforme previsto no anexo “A” do edital regulador do 

Exame. 

1.4 Face ao exposto, faz-se necessário tornar sem efeito a sua exclusão do Exame, 

haja vista que passou a preencher todos os requisitos editalícios, conforme atestado 

pela Unidade responsável. 

1.5 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração 

quanto aos candidatos inscritos.  

2 RESOLVE: 

2.1 DEFERIR o pedido de inscrição do nº 125.940-7, 3º SGT PM ALEXANDRE 

ALVES BAHIA, no EAP/2021. 

2.2 Determinar à Seção de Informatização do CRS que adote todos os 

procedimentos para regularizar a inscrição do candidato no Exame. 

 

Belo Horizonte/MG, 21 de junho de 2021. 

 
 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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