
 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 935 /2013-DRH/CRS 

                        O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o EDITAL DRH/CRS 
n° 07 de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para admissão ao Curso de 
Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1   o Requerente TIAGO HENRIQUE BRANDÃO interpôs 
recurso administrativo do Ato de Convocação de candidatos excedentes para a matrícula no 
CFO/2013, argumentando que houve uma modificação substancial no Edital do referido 
concurso que previa inicialmente o número de 90 (noventa) vagas e que, após a publicação do 
ato de convocação de candidatos excedentes, passou a disponibilizar 160 (cento e sessenta 
vagas); 
 

   1.2     o edital do concurso, no item 5.14, prescreve que o número 
de candidatos convocados para as demais fases é de 3 (três) vezes o número real de vagas 
disponibilizadas (160 vagas), para os ambos os sexos, sendo incluídos todos os candidatos 
porventura empatados na nota de corte; 

 
1.3  o Requerente entende que por essas razões deveria ter sido 

convocado para as demais fases do concurso tendo em vista que ainda pode alcançar a 
pontuação de 300 (trezentos) pontos com o TAF e a Prova de Títulos, pontuação condizente 
com aquela obtida pelos candidatos matriculados no curso que foi de 289 (duzentos e oitenta e 
nove) pontos; 

1.4      a convocação ocorreu por determinação do Comandante 
Geral por meio do Memorando nº 10.735.3/2013-CG que recomendou a convocação imediata 
de 76 (setenta e seis) candidatos excedentes do concurso para admissão ao Curso de 
Formação de Oficiais. 

1.5        excedente é aquele candidato habilitado em exame mas 
não aproveitado por falta de vaga, e que o Requerente não se enquadra nesta definição visto 
que não foi aprovado em todas as fases do certame. 

 
 2    RESOLVE: 

 

 2.1 Conhecer do Recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

  

 2.2 Indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 

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

Belo Horizonte-MG,   23   de agosto de 2013. 
 
 

(a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM 
CHEFE DO CRS 


