
 

 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 117/16-DRH/CRS 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 

Edital DRH/CRS nº 08/2016, de 27 de maio de 2016, que regula o processo seletivo interno 
para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em 

Segurança Pública do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016 
(CFS/CSTSP-2016), e, 

1 CONSIDERANDO QUE:  

 
1.1 a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal autoriza a 

administração a anular seus atos quando contiverem vícios que os tornem ilegais, in verbis: 
 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial.  
 

1.2 o recurso apresentado pela candidata ao CFS/CSTSP-2016 

JULIANA DOS SANTOS ENTREPONTES FANI para ser classificada na 2ª fase do certame é 
referente ao subitem 6.28.2 e não ao 6.28.1 do Edital do certame, conforme constou no item 

1.1 do despacho administrativo n. 116/16 - DRH/CRS; 
 
1.3 verificou-se que o item 6.28.2 do referido edital estabelece que 

será considerado apto nas provas elencadas nos itens 6.24.1 e 6.24.2 o candidato amparado 
em Atestado de Origem: 

6.28.2 O candidato amparado em AO que, conforme atestado pelo 
médico de sua Unidade ou da Unidade apoiadora, não puder 
realizar alguma (s) prova (s) das elencadas nas tabelas acima, 
conforme o quadro, será considerado apto naquela (s) prova (s). 
 

1.4 constou no parecer de inspeção de saúde, elaborado pelo médico 
do NAIS/34º BPM, que a referida candidata esta apta para o Teste de Capacitação Física do 

CFS (amparada em AO); 
 
1.5 sendo assim, a requerente se enquadra exatamente nos termos 

previstos no subitem 6.28.2 do Edital. 
 

2 RESOLVE: 
 
2.1 anular o despacho administrativo n.  116/16 - DRH/CRS, 

tornando-o sem efeito; 
2.2 conhecer e dar provimento ao pedido da requerente, 

reclassificando-a na relação dos candidatos aprovados no CFS e determinar ao CRS a 
publicação dos respectivos atos decorrentes. 
 

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

                                     Belo Horizonte-MG, 24 de novembro de 2016. 
 

(A) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM 

     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


