
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 46/2018-DRH/CRS

A TENENTE-CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o edital nº 16/2017, de
28/12/2017, processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de
Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Segurança Pública
(CHO/CSTGSP), vagas para o quadro de oficiais complementares e de oficiais
especialistas (categorias de comunicações, músico, motomecanização, auxiliar de
saúde e armeiro) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2018,
(CHO/CSTGSP/2018) e:

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato de nº 130.523-4, 2º SGT PM RODIRLEI MÁRCIO DE
ALMEIDA, inscrito regularmente no processo seletivo para o CHO/CSTGSP/2018,
protocolou requerimento administrativo solicitando “revisão na classificação dos
candidatos melhores classificados em ordem decrescente para o TFM, tendo em vista
que 07 (sete) candidatos não preenchiam requisito, necessário a participação no
concurso”;

1.2 o subitem 2.1 do edital regulador do certame prevê todos os critérios para
ingresso no CHO/CSTGSP/2018, a saber, ipsis litteris:

2.1 O ingresso no Quadro de Oficiais da PMMG, inclusive nos
Complementares (QOC/QOE) exige a observância dos
requisitos necessários ao exercício do cargo de Oficial da
PMMG, por imposição legal do EMEMG, conjuntamente com a
DEPM e demais normas aplicáveis. São requisitos legais para o
militar ingressar no CHO/CSTGSP:
a) ser Subtenente, 1º Sargento ou 2º Sargento, do respectivo
quadro para o qual se inscrever, até a data de matrícula, prevista
no ANEXO “A” deste edital;
b) ter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 24 (vinte e quatro) anos
de efetivo serviço, até a data de matrícula;
c) não ter sido sancionado, nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses, por mais de uma transgressão disciplinar de natureza
grave, transitada em julgado ou ativada;
d) estar classificado, no mínimo, no conceito B, com até 24 (vinte
e quatro) pontos negativos;
e) estar aprovado na prova de conhecimentos do Treinamento
Policial Básico (TPB), na Prova Prática com Arma de Fogo
(PPCAF) e no Teste de Capacitação Física (TCF);
f) não estar submetido a Processo Administrativo Disciplinar
(PAD), Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS) ou
Processo Administrativo de Exoneração (PAE);



g) não ter sofrido sentença condenatória, da qual esteja
cumprindo pena, ou aguardando decisão em instância superior e
não poderá estar indiciado em Inquérito Policial Militar (IPM),
salvo se houver declaração de ação legítima;
h) possuir ensino médio completo ou equivalente;
i) preencher os requisitos para promoção conforme artigo 203 do
EMEMG.

1.3 o referido edital prevê, ainda, em seu subitem 2.2, ipsis litteris:

2.2 Todos os requisitos previstos no subitem 2.1 deste edital
serão verificados e deverão ser comprovados na data da
matrícula para o curso. (g.n.)

1.4 o edital que rege o concurso é taxativo e claro no sentido de que a
apresentação dos requisitos dos candidatos aprovados seriam exigidos somente na
matrícula no CHO/CSTGSP/2018, sendo assim, não se pode desclassificar os
concorrentes que, à época da inscrição, não apresentavam os requisitos exigidos;

1.5 o edital é a lei do certame e, como tal, vincula as partes, estabelecendo
regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos do
CHO/CSTGSP/2018, não sendo possível ceder à solicitação do requerente em
cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo a vinculação ao edital,
isonomia e moralidade.

2 RESOLVE:

2.1 face ao exposto, indeferir o pedido do requerente, por falta de amparo
legal.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2018.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


