
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 32/2018-DRH/CRS 

O CORONEL PM, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-
103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14/01/2016, tendo em vista o edital nº 
04/2018, de 24/04/2018, que regula a inscrição e convocação de 2º sargentos, QPPM e 
QPE, para o Curso de Atualização em Segurança Pública da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2018, CASP/2018 - Turma II, e: 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 
1.1  o militar de nº 129.920-5, 2º SGT PM, LEONARDO FLÁVIO VIEIRA, 

lotado no COPOM/9ª RPM, protocolou recurso administrativo contra o ato de convocação 
para matrícula no CASP/2018 – Turma II, publicado em 13/07/2018, no site do Centro de 
Recrutamento e Seleção (CRS); 

1.2  o requerente alega em síntese que se encontra dispensado de tiro policial 
pela Junta Central de Saúde (JCS), conforme parecer da ata n. 15.128, de 21/11/2017; 

1.3 cita o requerente, ainda, o Memorando n. 10.329.2/2017 – GCG e solicita 
revisão do ato de convocação para o curso; 

1.4  o Memorando supracitado dispõe acerca de orientação sobre a avaliação 
médica de candidatos ao CASP que estejam temporariamente dispensados e não sobre 
a aprovação/reprovação no TPB; 

1.5  o edital n. 04/2018, de 24/04/2018, regulador do CASP/2018, prevê no 
subitem 2.1, alínea “c”, ipsis litteris: 

 
2.1 O militar deverá possuir os seguintes requisitos básicos 
para o CASP/2018 - Turma II: 
[...] 
c) estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na 
prova prática com arma de fogo e no TAF; (g. n.) 

 
1.6  não há qualquer norma na PMMG que autorize a dispensa de candidatos 

do preenchimento do requisito contido no inciso "c" do subitem 2.1, do edital regulador 
do CASP/2018 - Turma I. 

 
2    RESOLVE: 
2.1  conhecer do recurso, posto que preenche os pressupostos objetivos e 

subjetivos de admissibilidade; 
2.2  indeferir o pedido do militar por falta de amparo legal. 

 
 

OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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