
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  961/13-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 
3.875,  de  08Ago06, e  de  acordo  com  o  EDITAL DRH/CRS nº  03/2013  de 
10/05/2013, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2013 (CEFS/2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  nº 111.971-8, CB PM EDWARD TEIXEIRA 
DA SILVA  interpôs recurso administrativo solicitando sua inclusão no Curso 
Especial de Formação de Sargentos – CEFS/2013, alegando que conta com 8 
anos e 6 meses na graduação de Cabo PM;

 1.2  o  militar  não  figurou  na  convocação  para 
matrícula  no  CEFS/2013,  pois  baseado  na  lei  complementar  n°  125,  de 
14/12/2012, art. 11 § único e no subitem 3.1 do edital, os cabos convocados 
para o curso deveriam possuir no mínimo 9 (nove) anos na graduação.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido  por falta de amparo legal.

         Publique-se, registre-se e cumpra-se.

               Belo Horizonte-MG, 25 de outubro de 2013.

       (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  962 /13-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 
3.875,  de  08Ago06, e  de  acordo  com  o  EDITAL DRH/CRS nº  03/2013  de 
10/05/2013, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2013 (CEFS/2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  nº  107.843-5  CB  EVANDRO  BERNARDES 
DO  CARMO  interpôs  recurso  administrativo  solicitando  revisão  do  ato  de 
indeferimento  de  sua  matrícula  para  o  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2013;

 1.2  não  cabe  ao  CRS  a  conferência  dos  requisitos 
para a matrícula, esta deverá ser feita pela Unidade Executora do Curso no ato 
da  matrícula,  conforme  previso  no  subitem  6.4  do  edital  que  regula  a 
Convocação para o CEFS/2013, in verbis:

“6.4  É  de  responsabilidade  da  Unidade  
executora do curso conferir se os candidatos 
satisfazem  as  condições  para  a  matrícula,  
devendo  comunicar  os  casos  de 
indeferimento  de  matrícula  imediatamente 
ao CRS.”

2 RESOLVE:

2.1 deixar de conhecer o pedido  por falta de amparo 
legal.

         Publique-se, registre-se e cumpra-se.

               Belo Horizonte-MG, 25  de outubro de 2013.

         (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 


