
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 173/14-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 nº 3.875, de 08/08/2006, tendo em vista 
a autorização concedida pela Resolução nº 4.279, de 21/10/2013, a Resolução nº 
4.210, de 23/04/2012, a Resolução nº 4.027, de 29/05/2009, bem como o Edital 
DRH/CRS nº 03, de 26/05/2014, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) 
para os 3º Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2014 e, 

 
                                 1 CONSIDERANDO QUE: 

 
         1.1 o candidato ao EAP/2014 PROVA II, NR 105.652-2 3° SGT 

PM GILBERTO SANTOS FERREIRA, interpôs recurso administrativo alegando que 
chegou atrasado na data e local previsto para a realização da prova por circunstâncias 
especiais e alheias à sua vontade, solicitando, ao final, realizar nova prova fora da data 
prevista no Edital; 

 
          1.2 o edital do certame, dispõe nos subitens 4.10, 7.4 b), 7.8 e 
7.11, in verbis: 
 
 

“4.10 Não haverá segunda chamada para a prova, nem sua aplicação 
fora do local e horário estabelecidos neste edital, exceto para o previsto 
no item 7.11. 
(…) 

 
7.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que: 
(…) 
b) faltar ou chegar atrasado para a realização da prova 
(…) 

 
7.8 Não será admitido às provas o candidato que chegar em sua sala 
após o horário previsto para o início de sua aplicação, ou sejam após 08 
horas 
 
7.11 O candidato que estiver impossibilitado de deslocar-se até o local de 
prova, em decorrência de seu estado físico ou de saúde, situação esta 
que deverá ser atestada pelo médico de sua OPM, poderá realizar a prova 
no local onde estiver recolhido em repouso, observando-se rigorosamente 
os horários e demais disposições estabelecidos neste edital devendo, 
para tal, solicitar formalmente ao CRS, anexando o atestado médico, até 
48 (quarenta e oito) horas antes da data da prova.” 

 
         1.3 as regras editalícias são claras ao estabelecer que não haverá 

aplicação de provas fora do local ou horário estabelecido para sua realização, sendo 
que a única exceção é a decorrente de estado físico ou saúde, o que não se enquadra 
na situação da requerente. 

 
   
 



 2 RESOLVE:  
 

                 2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 
 
                 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
                 Belo Horizonte-MG, 26 de setembro de 2014 

 
 
 

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


