
 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 22/2020 – 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 

e considerando o disposto no Edital DRH/CRS nº 02, de 17 de fevereiro de 2020, 

que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de 

Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e 

QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2020 (CFS/CSTSP/2020) 

e,  

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o n. 170.913-8, Soldado de 1ª Classe PM PEDRO HENRIQUE 

CASTRO LAZO, ingressou na Polícia Militar, mediante decisão liminar proferida 

nos autos do processo n. 0041650-56.2016.8.13.0704, por meio do concurso 

público para admissão ao Curso de Formação de Soldados para o ano de 2016, 

vagas destinadas ao interior do Estado (CFSD QPPM/16 – Interior); 

1.2 em 11 de março de 2020 o militar apresentou requerimento, 

perante este Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), pleiteando sua 

inscrição para o Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de 

Tecnologia em Segurança Pública informando haver, em análise na DRH, 

decisão com trânsito em julgado referente ao processo que lhe garantiu a 

inclusão por liminar; 
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1.3 após análise da documentação, o requerente foi promovido à 

graduação de Soldado de 1ª Classe, por ato de promoção datado de 13 de 

março de 2020, assegurando efeitos retroativos à 28 de abril de 2017, publicado 

no BGPM nº 23, de 24 de março de 2020; 

1.4 o militar requereu sua inscrição dentro do período regulamentar 

estabelecido pelo Edital DRH/CRS nº 02/2020; 

1.5 o ato de promoção com efeitos retroativos assegura que o 

requerente possuía, durante o período de inscrição, a graduação necessária 

para inscrição no certame. 

 

2 RESOLVE: 
 

2.1 realizar a inscrição do n. 170.913-8, Soldado de 1ª Classe PM 

PEDRO HENRIQUE CASTRO LAZO no CFS/CSTSP/2020, tendo em vista a 

promoção do militar a Soldado de 1ª Classe PM, em cumprimento à determinação 

judicial; 

2.2 determinar que a Seção de Informática do CRS adote todos os 

procedimentos para inscrição do requerente no CFS/2020, notificando-o da 

decisão e orientando-o quanto às demais medidas a serem adotadas. 

 
 

 

 
 
 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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