
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº    97/12-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 3.875, de 08Ago06, 
c/c a Lei n° 5.301, de 16/10/1969, a Resolução nº 4.165, de 09/11/2010,  Decreto nº 
44.557, de 28/06/2007, Resolução nº 4.068, de 09/03/2010, Resolução nº 4.073 de 
26/04/2010  e as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 15, de 21/12/2011, que 
regula a convocação para o Curso Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, 
para o ano de 2012 (CEFS/2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  nº  111.125-1,  CB  PM  AMARILDO  MOTA 
OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo solicitando  expedição de ofício-padrão e 
garantia  de  efetivar  a  matrícula  no  Curso  Especial  de  Formação  de  Sargentos  – 
CEFS/2012,  sob  a  alegação  de  que  não  recebeu  o  ofício-padrão  e  que  teria  sido 
orientado pela Unidade que não deveria se apresentar para matrícula no curso; 

 1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação 
de  Sargentos  –  CEFS/2012  são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS nº 
15/2011, de 21 de dezembro de 2012;

1.3 em data de 22 de março de 2012 foi publicado o Ato n° 
2 de desconvocação para matrícula no Curso Especial de Formação de Sargentos – 
CEFS/2012, onde o recorrente foi desconvocado por não preencher o item 3.1 letra “e” 
do  edital  que  regula  a  convocação,  in  verbis:  e)  não  estar  submetido  a  Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD) ou Processo Administrativo de Exoneração (PAE);

1.4 a razão da Unidade do militar tê-lo orientado a não se 
apresentar para matrícula foi devido à situação em que este se encontrava e que era 
de seu conhecimento.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do recurso  administrativo  posto  que  estão 
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido  por falta de amparo legal.

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

                Belo Horizonte-MG,  23 de abril de 2012.

       (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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