
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 790/09-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445,  de 15/04/77 (R-100),  nos  termos da Resolução nº 4.016,  de 
17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 07, de 05/05/2009, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais 
para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079, de 06/05/2009 e, 

                                           1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  CTSP/2010 -  INT –  MG-7.570.073 
JOEL  FLAUSINO  DA  SILVA  interpôs  requerimento  administrativo  solicitando  a 
verificação  da  restituição  do  valor  de  R$  50,00  (cinquenta  reais)  referentes  ao 
pagamento em duplicidade da taxa de inscrição do concurso 00909 (CTSP/INTERIOR 
2010);

1.2 conforme previsto no subitem 4.10 do edital que regula 
o certame, in verbis:  “4.10 O valor da taxa de inscrição é de R$50,00 (cinquenta 
reais)  e  não  será  devolvido  ao  candidato,  salvo  em  caso  de  cancelamento  ou 
suspensão do processo seletivo, na conformidade da Lei nº 13.801, de 26/12/2000,  
tendo a administração, neste caso, prazo de até 60 (sessenta) dias para efetuar a 
devolução, contados da publicação, no Órgão Oficial dos Poderes do Estado, do ato de 
cancelamento ou suspensão do concurso.”;

1.3 a solicitação de devolução de taxa de inscrição não se 
enquadra  na  previsão  editalícia,  uma  vez  que  o  processo  seletivo  continua  em 
andamento;

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o requerido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

            
  Belo Horizonte-MG, 25 de novembro de 2009. 

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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