
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 41/17-DRH/CRS

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº
18/2016, de 30 de dezembro de 2016, que regula o concurso público para
admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas
Gerais (QPPM) Interior, para o ano de 2017 (CFSd QPPM/2017- Interior), e

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao CFSd QPPM 2017 - Interior,
Tamires Pena Alves Cardoso, RG: MG 19.281.975, apresentou
requerimento administrativo pleiteando condições especiais para realizar a
prova da 1ª fase do referido certame, ao argumento de estar impossibilitada
de escrever, em razão de fratura de rádio distal com desvio anterior no punho
direito;

1.2 o requerimento da candidata foi elaborado nos
termos do item 10.8 do edital do certame;

1.3 a prova da 1ª fase é composta de prova objetiva
(múltipla escolha) e prova dissertativa (redação);

1.4 apesar de ausência no pedido formal de quais
seriam as condições especiais para realização da prova, verifica-se que, no
caso em análise, para a prova da 1ª fase não é possível atender ao pedido em
obediência ao princípio da isonomia;

1.5 não se trata somente da designação de um
auxiliar para preenchimento do gabarito no lugar da candidata, mas também
de autorizar que terceiro realize a sua prova dissertativa, que possui critérios
avaliativos (descritos nos itens 6.9 e 6.14 do edital do certame, entre outros)
cuja aferição não seria possível se esta fosse redigida por terceiro.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, tendo em vista a
impossibilidade pela natureza da prova, atendendo-se ao princípio basilar da
isonomia.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 27 de abril de 2017.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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