
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 85/20-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,  considerando  o

disposto  no  edital  DRH/CRS  nº  01/2020,  de  13  de  janeiro  de  2020,  Curso  de

Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  de  Segurança

Pública  (CHO/CSTGSP),  da  PMMG,  vagas  para  o  quadro  de  Oficiais

Complementares e de Oficiais Especialistas (categorias de Comunicações, Músico e

Motomecanização) 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  CHO/2020,

apresentaram requerimento administrativo, pleiteando a desistência e restituição da

taxa de inscrição do referido processo seletivo;

1.2 conforme prevê o subitem 10.14 do edital, após a confirmação da inscrição pela

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

obrigatório,  constituindo  ato  de  serviço  para  todos  os  efeitos,  exceto  nos  casos

previstos pela retificação 02 do mesmo edital, em razão da pandemia;

1.3 o edital estabelece no subitem 5.13:
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5.13  O  valor  da  taxa  de  inscrição  é  de  R$173,00  (cento  e
setenta e três reais) e não será devolvido ao candidato, salvo
se  ocorrerem  as  hipóteses  de  pagamento  em  duplicidade;
pagamento  extemporâneo;  cancelamento;  suspensão  ou
adiamento deste concurso interno.

1.4 o pedido dos candidatos cumpre os requisitos previstos no subitem 5.13 do edital

regulador do certame.

2. RESOLVE:

2.1 face ao disposto no subitem 1.4 deste ato, DEFERIR os pedidos dos candidatos:

ORD. Nº PM GRAD. NOME DO CANDIDATO UNID. LOCAL DE PROVA

1. 1298587 2º SGT CHRISTHIAN MAGALHAES MUNIZ MAMB 1ª RPM

2. 1347483 2º SGT TIAGO JULIO DE CASTRO 35º BPM 1ª RPM

 
2.2 determinar à Seção de Concursos e à Seção de Informática do CRS que adotem

todos os procedimentos para a restituição da taxa de inscrição dos militares acima

listados.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2020.

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

Segue documento revisado para assinatura digital.

Respeitosamente,

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




