
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 67/2018-DRH/CRS

O CORONEL PM, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no
R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14/01/2016, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato, THEODORO DA SILVA MELO, inscrição
“IDENTIDADE”, concorreu às vagas do concurso público para admissão ao
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano
de 2019 (CFSd QPPM/2019), vagas para 14ª RPM;

1.2 na 1a fase do certame, o candidato foi eliminado, conforme ato de
eliminação publicado no dia 01 de outubro de 2018, no site do CRS, por ter
preenchido o campo destinado ao número da identidade, com a palavra
“IDENTIDADE”, fato que contraria os subitens 5.8 e 9.7, alínea “j” do edital
regulador do certame que estabelece, ipsis litteris:

5.8 A constatação de irregularidades/fraudes na inscrição ou de
dados digitados de forma incorreta ou divergente com os
documentos de identificação, em qualquer época, implicará na
eliminação do candidato do concurso, assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
[...]
9.7 Será eliminado do concurso, dentre outras situações previstas
neste edital, o candidato que:
[…]
j) não portar, para qualquer prova, avaliação, teste ou exame,
documento oficial de identidade, com assinatura, dados legíveis e
compatíveis com os registrados no cadastro do CRS, que permita a
identificação do candidato; (g.n.)

1.3 o candidato alega em seu recurso administrativo, em síntese, que
houve mera irregularidade formal quanto ao preenchimento do campo destinado
ao número de identidade; que obteve a pontuação necessária para o
prosseguimento no certame, sendo de extrema justiça a sua não eliminação no
referido concurso, pois a sua identificação não restou prejudicada;

1.4 ante ao exposto, requer o candidato a revogação do ato de
eliminação, bem como o direito de prosseguir no presente certame;

1.5 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a
Administração quanto os candidatos do CFSd/2019, não sendo possível a



atender o pleito do candidato em cumprimento aos princípios da administração
pública, sobretudo vinculação ao edital, isonomia e moralidade.

2 RESOLVE

2.1 conhecer do recurso administrativo, haja vista que preenche os
pressupostos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido por falta de amparo legal.

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2018.

(a)OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


