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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

ATO DE DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA 

_________________________________________________________________________ 
 

A MAJOR PM, RESPONDENDO PELA CHEFIA DO CENTRO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de 

suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 11/2017, de 01/09/2017, que 

regula o processo seletivo interno para o Curso de Especialização em Segurança Pública 
da Polícia Militar para o ando de 2018 (CESP/2018) e, 
 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 
1.1 o militar nº 124.693-3, Cap PM Flávio Henrique Maximiano, apresentou 

requerimento administrativo para efetivação de sua matrícula no Curso de Especialização 
em Segurança Pública (CESP/2018), com base no subitem 1.3 do edital nº 11/2017, de 

01/09/2017; 
 

1.2 o requerente figurou na relação preliminar dos Capitães do QOPM candidatos à 
convocação para o CESP/2015, na 16ª colocação existente no anexo "D" do edital 

DRH/CRS nº 15/2014, de 29/12/2014;   

 
1.3 no ato de convocação para matrícula no Curso de Especialização em Segurança 

Pública da Polícia Militar de Minas Gerais (CESP) para o ano de 2015, publicado no site do 
CRS em 26/02/2015, o requerente deixou de ser convocado para o curso com base no 
subitem 3.2.4 do edital nº 15/2014, de 29/12/2014; 

 
1.4 o subitem 3.3 do edital nº11/2017 de 01/09/2017 assegura a matrícula no 

CESP/2018 apenas aos capitães que foram desconvocados por conveniência 
administrativa e que estavam dentro das vagas disponíveis para o CESP/2015; 

 

1.5 desta forma, verifica-se que o subitem 1.3 c/c 3.3, ambos do edital nº 11/2017, 
de 01/09/2017, contempla o requerente acima. 

 
2 RESOLVE: 

 

2.1 deferir o pedido do requerente, tendo em vista enquadrar-se no disposto no 
subitem 1.3 c/c 3.3, ambos do edital nº 11/2017, de 01/09/2017. 

 
 

 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2017. 
 
 

(a) GRAZIELA CARPINSKI CORRÊA, MAJOR PM 
Respondendo pela Chefia do CRS 

 


