
 

 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 47/19 - DRH/CRS 

 

O CORONEL PM COORDENADOR-GERAL DO CONCURSO AO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO/2019), no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 15/2018, de 07/12/2018, que dispõe 

sobre o funcionamento do Curso de Formação de Oficiais 2019, bem como o ato de 

dispensa e designação de oficial, de 08/03/2019, publicado no BGPM n. 21, de 

19/03/2019, e: 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o candidato, Evandro Luís de Souza Hipólito, interpôs recurso 

administrativo referente ao extrato de recursos da prova objetiva, conforme edital n. 

15/2018, de 07/12/2018, que dispõe sobre o funcionamento do Curso de Formação 

de Oficiais 2019 (CFO/2019); 

1.2 alegou que seus recursos da prova objetiva não foram conhecidos, 

por contrariarem o subitem 8.1.9 do edital, no entanto ele teria cumprido todas as 

exigências para que fossem conhecidos, solicitando que seja esclarecido o motivo 

pelo qual os quatro recursos interpostos não foram conhecidos; 

1.3 estabelece o subitem 8.1.6 do edital do certame, devido ao princípio 

da unirrecorribilidade recursal, que “O recurso será dirigido ao Diretor de Recursos 

Humanos, em única instância[...]” grifo nosso; 

1.4 o subitem 8.1.1 estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para a 

interposição de recursos. Os candidatos tiveram a oportunidade de recorrer, não 



 

sendo mais cabível a interposição de recursos em relação à prova objetiva: 

8.1.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, de qualquer resultado de 
prova, teste, avaliação, exame ou de ato específico, devendo o candidato 
protocolar requerimento conforme modelos constantes do ANEXO “G” ao 
ANEXO “N”, no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

1.5 conforme subitem 8.1.10: “Não será conhecido o recurso que 

contrariar as normas estabelecidas neste edital”; 

1.6 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a 

Administração quanto os candidatos do CFO/2019, devendo-se observar os 

princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital e isonomia. 

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer o recurso, haja vista que não preenche os pressupostos 

de admissibilidade; 

2.2 disponibilizar o acesso aos pareceres de recurso da prova objetiva, 

devendo o candidato fazer contato com o CRS para receber os quatro pareceres de 

recurso.  

 

 
 

(a)EMERSON MOZZER, CORONEL PM 
COORDENADOR-GERAL DO CFO/2019 

 


