
 
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 66/2021-DRH/CRS 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE 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 nº 09/2021, de 09 de julho de 2021, 

que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 

Militar de Minas Gerais, para o ano de 2022 (CFO/2022) e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O candidato EVANDRO LUIZ DE SOUZA HIPOLITO, inscrito regularmente no 

CFO/2022, inscrição nº 17288837, protocolou impugnação ao edital nº 09/2021, de 24 de 

junho de 2021, solicitando a retificação do subitem 2.1, “d”, do referido edital, de modo a 

incluir a data da matrícula, para fins de aferição de idade. 

1.2 Insta esclarecer que a definição da data da matrícula depende de fatores institucionais 

de análise de viabilidade, bem como de fatores externos, posto que o encerramento de 

todas as fases do certame e realização dos exames admissionais se condicionam, dentre 

outros fatores, aos limites estabelecidos pelos protocolos sanitários vigentes no momento de 

sua realização, razão pela qual a data efetiva da matrícula será informada oportunamente.  

1.3 Lado outro, deve ser observado que, nos termos atuais, a data de início do curso não 

interfere na aferição do limite etário dos candidatos ao Curso de Formação de Oficiais, haja 

vista que a Súmula nº 34 da Advocacia-Geral do Estado, estabelece o momento da inscrição 
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como marco regulador da limitação etária1, informação esta que já está disponível para 

todos os candidatos no site do Centro de Recrutamento e Seleção, na forma de 

comunicado, antes mesmo da publicação do Edital, não havendo, portanto, justa causa para 

atendimento ao pleito do candidato para publicação de nova nota de esclarecimento. 

1.4 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração quanto aos 

candidatos do CFO/2022, sendo desnecessário atender o pleito do candidato, de retificação 

do edital, considerando que não há qualquer prejuízo para os candidatos, pois no momento 

da matrícula será avaliada a idade (limite máximo) que o candidato possuía na data da 

inscrição. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 INDEFERIR a impugnação, em observância aos princípios dos certames, especialmente 

vinculação ao edital. 

Belo Horizonte/MG, 24 de agosto de 2021. 

 
 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 

 

                                                 
1
 https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/crs/conteudo.action?conteudo=20849&tipoConteudo=destaque 

Documento assinado em 26/08/2021 15:50:56 por CLAUDIO APARECIDO DA SILVA:98380206649.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: B6C16F492ACA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		1246776@pmmg.mg.gov.br
	2021-08-26T15:50:56-0300
	MG
	CLAUDIO APARECIDO DA SILVA:98380206649




