
 
 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 56/2019-DRH/CRS 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela 

Resolução n. 4.452, de 14/01/2016 e nos termos do edital nº 02/2019, de 08/03/2019, que 

regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1
os Tenentes do QOPM, QOC, QOE e 

QOS e para os 1
os e 3

os Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2019, (EAP/2019), e:  

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 151.134-4, 3º Sgt PM Ana Paula Ferreira Tolentino, inscrita no 

Exame de Aptidão Profissional - EAP/2019 para realizar a prova na cidade de Uberlândia, 

solicitou a mudança do local de prova para a cidade de Belo Horizonte, por estar em estágio 

do curso de Tripulante Operacional, nessa capital, no dia prova; 

1.2 o referido edital estabelece no subitem 5.6, ipsis litteris: 

5.6   O candidato que estiver em diligência oficial na mesma data da 
aplicação da prova, poderá  fazê-la em qualquer localidade prevista para a 
sua realização, mediante comunicação formal ao CRS, até a data de 
23/06/2019, exceto as situações imprevistas, ocorridas às vésperas das 
provas, as quais deverão ser comunicadas imediatamente ao CRS, via 
Painel Administrativo (Seção de Concursos CRS/EAP). A comissão de 
aplicação acusará o fato em ata, com as justificativas do candidato. 

                       2 RESOLVE: 

2.1 deferir o pedido da candidata ao EAP/2019; 

2.2 determinar à Seção de Concursos que adote as providências para que o 

nº 151.134-4, 3º Sgt PM Ana Paula Ferreira Tolentino, tome ciência da alteração do seu local 

de prova para a cidade de Belo Horizonte, qual seja, Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

de Sargentos - EFAS/APM, sala 42, situada na Rua Doutor Gordiano, n. 123, Prado. 

Belo Horizonte, 25 de junho de 2019. 

 

 
                          (a) IVANA FERREIRA QUINTÃO, TENENTE-CORONEL PM 
                        CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


