
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 108/20-DRH/CRS

A 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 disposto no edital nº 07/2020, de 27 de

outubro de 2020, que regula o processo seletivo interno para o Curso de Especialização em

Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2021 (CESP/2021), em

observância à Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988,

bem como à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o nº 132.009-2, CAP PM EVALDO ALMEIDA BRASILEIRO, protocolizou requerimento

administrativo, protocolo nº 1077/20-CRS, datado em 19 de novembro de 2020, solicitando

análise de sua pré-inscrição no CESP/2021;

1.2 o requerente alega que,  em 03 de novembro de 2020,  fez o preenchimento da pré-

inscrição pelo site do CRS; que em 17 de novembro de 2020, momento em que foi obter o

comprovante  do  sistema,  observou  que  não  estava  pré-inscrito,  entendendo  que  se

equivocou no tocante ao documento gerado, como sendo correspondente à pré-inscrição;

que existe a possibilidade de ter ocorrido algum problema técnico no site;

1.3 o edital regulador do processo seletivo interno prevê em seus subitens 5.2, 5.3 e 5.10,

respectivamente:

5.2 As inscrições serão feitas somente via internet, por meio do site do CRS
<www.policiamilitar.mg.gov.br/crs>, no período estabelecido no cronograma
de execução constante do ANEXO “A” deste edital, sendo que os requisitos
para ingresso serão aferidos conforme previsão trazida especificamente no
subitem 4.4:
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a) no período estabelecido para inscrições, o candidato deverá acessar o
site  <www.policiamilitar.mg.gov.br/crs>,  e  acessar  o  link  “INSCRIÇÕES
ONLINE”;
b) deverá inserir o CPF no campo específico e conferir os dados pessoais;
c) caso haja alguma incorreção, deverá fechar o navegador sem finalizar a
pré-inscrição e contatar a Seção de Recursos Humanos da Unidade para
alteração  da  informação  no  SIRH.  Após  a  efetivação  da  alteração
necessária no SIRH, deverá retomar os passos descritos nas alíneas “a” e
“b” para realizar a pré-inscrição;
 d) após certificar-se da conformidade dos dados, deverá confirmar a pré-
inscrição  e  retornar  ao  ambiente  de  INSCRIÇÕES  ONLINE  e  clicar  na
opção  “imprimir  ficha  de  cadastro”  para  certificar-se  do  registro  da  pré-
inscrição no Sistema de Concursos – SMAF;

5.3 A PMMG não se responsabiliza  por inscrições ou pré-inscrições não
efetivadas por qualquer motivo de ordem técnica, seja do microcomputador
ou  qualquer  dispositivo  utilizado,  da  transmissão  de  dados  ou  de
comprometimento da rede, bem como por caso fortuito e força maior.

5.10 Não serão aceitas inscrições provisórias, condicionais, extemporâneas
ou que não atendam rigorosamente ao estabelecido neste edital.

1.4  os  argumentos  apresentados  pelo  candidato,  requerendo  a  efetivação  da  sua  pré-

inscrição no CESP/2021, não encontram previsão no edital regulador do processo seletivo

interno. Feita auditoria no sistema informatizado, não foi constatado qualquer problema de

ordem técnica, que justificasse o deferimento do pedido;

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

candidatos do certame.

2 RESOLVE:

2.1 INDEFERIR o  pedido do candidato,  em cumprimento  ao princípio  da vinculação ao

edital:

Belo Horizonte, 26 de novembro 2020.

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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