
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 765 /2013-DRH/CRS
O TEN CEL PM  CHEFE DO  CENTRO  DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 18.445, de 
15abr77 (R-100), e no art. 32 da Resolução nº 3875, de 08ago06 (R-103), e de acordo com o o 
Edital DRH/CRS Nº 08/2011, de 07 de setembro de 2011, que regula o concurso  público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas  Gerais, para o ano de 
2012  (CFO/2012), faz  publicar  o  despacho  administrativo  nº  765/13-DRH/CRS,  em 
cumprimento à sentença de mérito proferida em Mandado de Segurança, nos seguintes 
termos:

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1   o Impetrante  LUÍS FELIPE LEITE QUADROS,  candidato ao 
CFO/2012, autor no Mandado de Segurança, processo nº 1329122-39.2012.8.13.0024, ajuizou 
ação objetivando ser matriculado no Curso de Formação de Oficiais;

 1.2    ao apreciar o pedido formulado a douta magistrada da 1ª Vara 
da Fazenda  Pública  Estadual  entendeu  por  conceder  a  segurança  pleiteada,  determinando a 
convocação do Impetrante para participar do Curso de Formação de Oficiais da PMMG;

2    RESOLVE:

2.1 Cumprir a determinação judicial;

2.2 Assegurar ao candidato a reserva de vaga para o próximo 
Curso de Formação de Oficiais (CFO/2013),  com convocação prevista para o dia 26/06/2013, 
momento em que deverá realizar sua matrícula juntamente com os candidatos ao CFO/2013.

2.3 Orientar o candidato, para que este acompanhe a convocação 
para o CFO/2013 por meio do site www.pmmg.mg.gov.br/crs, bem como para que apresente, no 
ato da matrícula, toda documentação prevista no item 7 do Edital do concurso (CFO/2012).

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

Belo Horizonte-MG, 23  de maio de 2013.

(a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudousuario/portal/sites/concurso/080920111009094690.pdf
http://www.pmmg.mg.gov.br/crs
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