
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 19/2020 – 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 n. 4.452, de 14/01/2016, tendo em vista o edital n.

01/2020, de 13 de janeiro de 2020, que regula o Concurso Interno para Admissão ao

Curso  de  Habilitação  de  Oficias/Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  de

Segurança Pública (CHO/CSTGSP), vaga para o Quadro de Oficias Complementares e

de Oficias Especialistas (Categorias de Comunicações, Músico e Motomecanização da

Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2020 e,

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o militar de n. 119.766-4, 2º SGT PM JOFRE DOS SANTOS SANTANA

JÚNIOR,  lotado  Centro  de  Atividades  Musicais  (CAM),  apresentou  requerimento

administrativo,  protocolo  n.  380/2020,  solicitando ao Diretor  de  Recursos  Humanos

autorização excepcional  para participar  do processo seletivo ao CHO/2020,  no que

pese possuir  tempo de efetivo serviço superior ao exigido em requisito  descrito  no

edital, qual seja, contar até 24 anos de efetivo serviço;

1.2 conforme subitem 2.2 do Edital,  os requisitos para ingresso no CHO

serão verificados e deverão ser comprovados na data da matrícula para o curso, o que

se  dá  após  a  aprovação  do  candidato  em todas  as  etapas  do  certame e  não  no

momento de sua inscrição no processo seletivo.

1.3  a  verificação  dos  requisitos  e  o  consequente  deferimento  ou

indeferimento  da  matrícula  dos  candidatos  aprovados  compete  ao  Comandante  da

Escola de Formação de Oficiais (EFO).
Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=904BE958EAD



1.4 o período de inscrição para o CHO/20 encerrou-se em 07/02/2020,

estando o requerente regulamente inscrito.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do requerimento, contudo deixar de acolhê-lo, haja vista que

o militar já está inscrito para o processo seletivo do CHO/2020.

OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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	OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
	Senhor Comandante, boa tarde. 

Trata-se de pedido de militar para se inscrever no processo seletivo do CHO, mesmo sem observar o requisito de limite de tempo de serviço. O requisito somente é avaliado no momento da matrícula pela Escola, não cabendo a interferência do CRS no ato de inscrição. Em consulta no sistema, o militar já está inscrito no processo. 
Para vossa análise e assinatura. Oportunamente este Centro fará a publicação do ato.
Respeitosamente, 

Ten Cel Ivana
Chefe do CRS




