
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020-DRH/CRS 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

(CRS), no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela 

Resolução n. 4.452, de 14 de janeiro de 2016 e nos termos do edital nº 01/2020, de 13 

de janeiro de 2020, que regula o concurso interno para admissão ao Curso de Habilitação 

de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Segurança Pública, vagas para o 

quadro de oficiais complementares e de oficiais especialistas (categorias de comunicações, 

músico e motomecanização) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2020 

(CHO/CSTSP/2020), e 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 
1.1 o candidato nº 125.144-6, 1º SGT PM JOBER RIVELINO BARBOSA, lotado no BTL 

RPAER, inscrito regularmente no concurso interno CHO/CSTSP/2020, na 11ª RPM (Montes 

Claros), solicitou a mudança do local de prova para CRS (Belo Horizonte), por ter sido 

transferido de Unidade, conforme publicação no BI nº 24-COMAVE de 20 de julho de 2020. 

Solicitação feita através de mensagem via “PA”, protocolo nº 202008027355026-2008 de 06 

de agosto de 2020; 

 

1.2 o edital regulador do CHO/2020, prevê em seu subitem 6.2.5, ipsis litteris: 

 

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/CHO), até 15 (quinze) dias corridos antes da data da prova, 
detalhando em qual BGPM fora publicada sua transferência. 

 

 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=753AA970B573



2. RESOLVE: 
 
2.2 deferir o pedido do candidato ao CHO/2020; 
 
2.3 determinar à Seção de Concursos que adote as providências para que o candidato, 

tome ciência sobre as alterações de seu local de prova, qual seja. 

 

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM  
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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