
 

 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 67/2021-DRH/CRS 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

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

pela Resolução no 4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o edital nº 

18/2016, de 30 de dezembro de 2016, retificado pelo Ato de Retificação n. 01, de 21 

de fevereiro de 2017, que regula o concurso público para admissão ao Curso de 

Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM) - Interior, para o 

ano de 2017 (CFSd QPPM/2017 - Interior), e 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O candidato LEÔNIDAS MEIRELLES NEVES, inscrição n. MG16503270, 

inscrito regularmente no CFSD QPPM/2017 - INTERIOR, postou, via Correios, 

recurso administrativo, no dia 03 de agosto de 2021, protocolo nº 2396, pleiteando 

revisão de sua prova dissertativa (redação). 

1.2 O candidato, durante o período recursal (04 e 05 de junho de 2017), poderia 

interpor o recurso administrativo, pleiteando a análise da correção da prova 

dissertativa, por não concordar com a nota obtida. 

1.3  O edital regulador do certame estabelece o seguinte: 
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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 modelo constante do ANEXO 
“H” ao ANEXO “M”, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
excetuando-se a avaliação psicológica.(grifo nosso) 
[...] 
8.1.5 Os recursos serão dirigidos ao Diretor de 
Recursos Humanos, em única instância, e serão 
protocolados:  
a) pessoalmente pelo candidato ou mediante 
procuração original, assinada pelo candidato, com 
cópia da carteira de identidade do outorgante e do 
procurador, (não serão aceitos cópia da procuração, 
documento escaneado e/ou impresso ou outro tipo de 
procuração), no Centro de Recrutamento e Seleção, 
localizado à Rua dos Pampas, nº 701 – Bairro Prado – 
Belo Horizonte/MG, no horário de 08h30min às 17h; 
 b) pelos correios, via Sedex, com AR (Aviso de 
Recebimento), sendo a tempestividade verificada 
de acordo com a data da postagem, endereçada ao 
Centro de Recrutamento e Seleção, localizado à Rua 
dos Pampas, nº 701 – Bairro Prado – Belo 
Horizonte/MG, CEP: 30.411-073. EXCETO os 
recursos referentes aos exames de saúde e exame 
toxicológico, que deverão ser enviados para as 
Unidades em que ocorreram os exames. 
[...] 
8.1.9 Não será conhecido o recurso que contrariar as 
normas estabelecidas neste Edital.   
[...] 
8.3.1 Para recursos contra o resultado da prova 
dissertativa, o candidato deverá acessar o espelho da 
prova de redação no site do CRS 
(www.policiamilitar.mg.gov.br/crs), no prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de 
divulgação do resultado específico.  
8.3.2 No primeiro dia útil posterior ao término do prazo 
estipulado no subitem 8.3.1, iniciará a contagem do 
prazo para a interposição do recurso, previsto no item 
8.1.1 deste edital.  
8.3.4 Para apresentação das razões recursais da 
prova de redação, o candidato terá também o 
prazo máximo de dois dias úteis, que serão 
contados a partir do término da data de 
disponibilização do espelho de sua prova de 
redação, sendo indeferidos os recursos protocolados 
fora dos prazos determinados. (g. n.) 
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1.4 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração 

quanto aos candidatos ao CFSd QPPM/2017 - INTERIOR, não sendo possível a 

revisão de sua prova dissertativa, tendo em vista a intempestividade da interposição. 

 

2 RESOLVE 

 

2.1 Deixar de conhecer o recurso, haja vista que não preenche pressuposto de 

admissibilidade, qual seja, tempestividade. 

 

Belo Horizonte/MG, 24 de agosto de 2021. 

 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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