
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 127/17-DRH/CRS 

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 de setembro de 2017, que regula o processo 

seletivo interno destinado a selecionar candidatos para o Curso de Especialização em Segurança Pública 

para o ano de 2018 (CESP/2018),   

1 CONSIDERANDO QUE:  

 1.1 os nº 129.250-7, Cap PM Daniel Felipe Soares, servindo no BTL 

RPAER, nº 128.938-8, Cap PM Frederico Martins de Paula Neto, servindo no COMAVE e nº 128.949-5, 

Cap PM Henrique Nunes de Souza , servindo no BTL RPAER, apresentaram 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 na relação preliminar dos Capitães candidatos à convocação para o 

CESP/2015, existente no anexo "D" do edital DRH/CRS nº 15/2014, de 29/12/2014, os oficiais figuraram 

nas seguintes posições, a saber: 

 

1.3 para o CESP/2015 foram disponibilizadas apenas 30 vagas;  

1.4 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, os requerentes figuraram na relação dos capitães que deixaram de ser convocados 

com base no subitem 3.2.4 (por conveniência administrativa) do edital nº 15/2014, de 29/12/2014;  

1.5 verifica-se que os referidos capitães caso fossem convocados para o 

referido curso, não seriam contemplados dentro do número de vagas previstas;  

1.6 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;  

1.7 verifica-se ainda, que o subitem 1.3 do edital nº 11/2017, de 

01/09/2017, não alcança os requerentes, tendo em vista que o último candidato chamado para o 

CESP/2015 figurou em 52º lugar na mesma relação preliminar citada no subitem 1.2 do presente 

despacho administrativo;  

1.8 a publicação da desconvocação, objetivou garantir a não participação 

dos oficiais naquele CESP/15, caso os mesmos viessem a ser convocados para a matrícula, o que não 

ocorreu por não ter havido convocação de excedentes, não atingindo assim a colocação dos mesmos na 

Número Oficial Posição 

129.250-7 Cap PM Daniel Felipe Soares 122ª 

128.938-8 Cap PM Frederico Martins de Paula Neto 103ª 

128.949-5 Cap PM Henrique Nunes de Souza 113ª 



relação; 

1.9 desta forma, verifica-se que o subitem 1.3 c/c 3.3, ambos do edital nº 

11/2017, de 01/09/2017, não alcançam os requerentes acima. 

 

2 RESOLVE: 

 2.1 indeferir os pedidos por falta de amparo legal. 

  

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2017. 

 

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


