
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 87/20-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 nº 4.452, de 14 de janeiro  de 2016,  tendo em vista  o

disposto no edital nº 02/2020, de 17 de fevereiro de 2020, que regula o  Concurso

Interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de

Tecnologia em Segurança Pública (CFS/CSTSP) do QPPM E QPE da Polícia Militar

de Minas Gerais, para o ano de 2020, em observância à Constituição da República

Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, bem como à Lei nº 12.527, de 18 de

novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e,

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 os  candidatos  abaixo  relacionados,  inscritos  regularmente  no  CFS/2020,

apresentaram  requerimento  administrativo,  por  meio  de  Painel  Administrativo,

pleiteando  alteração  do  local  da  prova  de  conhecimentos,  devido  a  questões

pessoais, não relacionadas ao serviço policial militar;

1.2  o candidato,  ao  se  inscrever  para  preenchimento  do  cargo,  deve  ter  plena

ciência das normas legais e editalícias, as quais ficará sujeito;
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1.3 conforme prevê o subitem 10.14 do edital, após a confirmação da inscrição pela

internet  no  CFS/2020,  o  comparecimento  às  atividades  no  certame passa a  ser

obrigatório,  constituindo  ato  de  serviço  para  todos  os  efeitos,  com  exceção  da

situação especificada em sua retificação n. 02, que faculta o comparecimento do

candidato à prova, contudo, havendo neste caso, o ônus da eliminação do candidato

no concurso;

1.4 o edital regulador do certame estabelece nos subitens 6.2.4 e 6.2.5;

6.2.4  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 15 dias corridos
antes  da  data  da  prova,  exceto  as  situações  imprevistas,  ocorridas  às
vésperas das provas, às quais deverão ser comunicadas imediatamente ao
CRS, via painel administrativo (Seção de Concursos CRS/CFS). A comissão
de aplicação registrará o fato em ata, com as justificativas do candidato.

6.2.5 Em caso de transferência para município distinto, após efetivada a sua
inscrição,  caso o candidato queira que seja alterado seu local  de prova,
deverá comunicar ao CRS via Painel Administrativo (Seção de Concursos
CRS/CFS), até 15 dias corridos antes da data da prova, detalhando em qual
BGPM fora publicada sua transferência.

1.5 os argumentos apresentados pela candidata, requerendo a alteração do local da

prova, não se enquadram nos subitens 6.2.4 e 6.2.5 do edital;

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

quanto  aos  candidatos  do  certame,  não  sendo  possível  atender  ao  pleito  da

candidata  em  cumprimento  aos  princípios  da  Administração,  sobretudo  o  da

vinculação ao edital.

2. RESOLVE:

2.1 face  ao  disposto  nos  subitens  1.5  e  1.6  deste  ato,  indeferir o  pedido  da

candidata, em cumprimento ao princípio da vinculação ao edital.Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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ORD. N. PM GRAD. NOME DO CANDIDATO PROTOCOLO

1. 1752153 SD LIVIA VASCONCELOS DE O ANDRADE 202009028715954-2009

Belo Horizonte, 25 de setembro 2020.

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM
 Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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	Sra. Ten Cel IVANA, bom dia!

Segue documento revisado para assinatura digital.

Respeitosamente,

Paulo Henrique, 2º Sgt PM
Aux. CRS/3 – Seção de Concursos




