
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 14.10/2021-DRH/CRS 

 

O MAJOR PM RESPONDENDO PELA CHEFIA 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 edital DRH/CRS nº 02/2021, de 12 de março de 2021, que regula o 

Curso Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2021 

(CEFS/2021) e 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o nº 135.033-9, CB PM FERNANDO EDUARDO OLIVEIRA SILVA, lotado no 

COPOM/DOP, protocolou requerimento administrativo, em 18 de março de 2021, 

pleiteando sua inscrição no CEFS/2021; 

1.2 o militar alega, em síntese, o sistema de inscrição disponível no site do Centro 

de Recrutamento e Seleção o impede de finalizar a inscrição com a mensagem 

“tempo no posto/graduação é inferior ao requisitado”. 

1.3 verifica-se, pelos dados contidos no Sistema de Recursos Humanos da PMMG 

(SIRH), que o requerente foi promovido à graduação de Cabo PM em 11 de 

fevereiro de 2016. 

1.4 o edital regulador do certame prevê no subitem 4.2, alínea “a”, que o candidato 

deverá, obrigatoriamente, “ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até 

31 de dezembro de 2013, nos termos da Resolução nº 4.980/2020 e alterações”; 

1.4 o princípio da isonomia determina um equânime tratamento dos cidadãos, de 

acordo com sua situação pessoal, não havendo amparo para tratamento 
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injustificadamente privilegiado ou desfavorecido por parte do Estado; 

1.5 as alegações quanto a possível incorreção em seus lançamentos funcionais, ou 

quanto ao cômputo de tempo de serviço em razão de inclusão anterior em caráter 

precário, devem ser apresentadas ao comando da Unidade do militar requerente, a 

quem cabe analisar e solucionar, com apoio da Diretoria de Recursos Humanos se 

necessário. 

 

2. RESOLVE: 

2.1 indeferir o requerimento, em obediência ao princípio da vinculação ao edital. 

 

Belo Horizonte, 25 de março de 2021 

 
 

 
Glauco Vinicius de Vasconcelos Souza, Major PM 

Respondendo pela Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção 
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