
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 97/17-DRH/CRS

O CORONEL PM, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o Edital DRH/CRS nº 08/2017, de 03 de julho de 2017, que regula o processo
seletivo interno destinado a selecionar candidatos para o Curso de Especialização em
Gestão Estratégica de Segurança Pública para o ano de 2017 (CEGESP/2017) – Turma
II e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o n. 101.569-2, Ten Cel PM Maximiliano Augusto Xavier,
servindo no RCAT, apresentou recurso administrativo, pleiteando a reanálise do
indeferimento de sua matrícula no Curso Superior de Gestão em Segurança Pública
(CEGESP/2017-Turma ll), com base no subitem 1.3 do edital n. 08/2017, de 03/06/2017;

1.2 no despacho administrativo n. 95/2017 - DRH/CRS, o
pedido do militar foi indeferido pela Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção pelo
fato de não ter o oficial figurado em posição anterior ao último candidato convocado,
dentro do número de vagas, para o CEGESP/2015, mas sim como 29º excedente;

1.3 a publicação de sua desconvocação no BGPM n. 04, de
15/01/2015, objetivou garantir a não participação do oficial naquele CEGESP, caso o
mesmo viesse a ser convocado para a matrícula, o que não ocorreu por não ter as
convocações de excedentes atingido a colocação do mesmo na relação;

1.4 restou constatado que o contido no despacho
administrativo n. 95/2017 - DRH/CRS encontra respaldo nas publicações nele
mencionadas, não havendo, portanto, motivo para alterar o mérito da decisão prolatada
pela Chefia do CRS.

2 RESOLVE:

2.1 conhecer o recurso administrativo, posto que preenche
todos os pressupostos de admissibilidade;

2.2 negar provimento por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte/MG, 25 de julho de 2017.

(a)EMERSON MOZZER, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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