
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 48/2019-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 4.452, de 14/01/2016, tendo em vista o edital nº 06/2018, de 29 de junho de

2018,  que  regula o concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da

Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2019 (CFSd QPPM/2019) e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato, LEÔNIDAS ANTÔNIO VIEIRA, inscrição MG 15812052, inscrito no

CFSD  QPPM/2019,  vagas  para  RMBH, inapto  no  exame  oftalmológico,  apresentou  novo

recurso administrativo, pleiteando, em síntese, reavaliação dos exames de saúde, a fim de

provar sua aptidão no exame oftalmológico, em decorrência de submissão à cirurgia refrativa

(PRK);

1.2 no dia 10/01/2019,  conforme protocolo n.  183,  o candidato interpôs recurso

administrativo  contra  o  exame  oftalmológico,  sendo  a  análise  da  comissão  de  recursos

publicada no Despacho Administrativo n. 21/2019-DRH/CRS, de 13/02/2019;

1.3 o edital regulador do certame estabelece, respectivamente, nos subitens 8.1.1,

8.1.5, 8.1.9 e 10.5:

8.1.1  Caberá  recurso,  devidamente  fundamentado,  de  qualquer
resultado  de  prova,  teste,  avaliação,  exame ou  de  ato  específico,
devendo o candidato protocolar requerimento conforme modelo constante
do ANEXO “H” ao ANEXO “L”, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados
da  data  do  resultado,  considerando-se  o  calendário  da  cidade  de  Belo
Horizonte. 
8.1.5 Os recursos serão dirigidos ao Diretor  de Recursos Humanos,  em
única instância (…) (grifo nosso)
8.1.9  Não  será  conhecido  o  recurso  que  contrariar  as  normas
estabelecidas neste edital. (grifo nosso)
10.5  Não haverá segunda chamada de provas, avaliações, testes ou
exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário  estabelecido  em
virtude de impedimento do candidato, ainda que em decorrência de caso
fortuito  ou  força  maior,  de  situação  física  ou  de  saúde,  mesmo  que,
eventual  ou  temporária,  e  que  o  impeça  de  comparecer,  executar  ou
completar qualquer prova, avaliação, teste ou exame. (grifo nosso)



1.4  o  candidato  não  observou  a  regularidade  procedimental,  haja  vista  que  o

requerimento já foi analisado pela comissão de recursos dos exames médicos, impondo-se o

não conhecimento do recurso;

1.5 insta salientar que o princípio da vinculação ao edital norteia os certames. O

doutrinador Hely Lopes Meirelles (2002, p. 87) afirma que:

As  leis  administrativas  são,  normalmente,  de  ordem  pública  e  seus
preceitos  não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou
vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários,  uma vez  que
contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos.
(grifo nosso)

1.6 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração

quanto os candidatos do CFSd/2019, não sendo possível atender ao pleito do candidato em

cumprimento  aos  princípios  da  Administração,  sobretudo  vinculação  ao  edital,  isonomia  e

supremacia do interesse público.

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer o recurso, haja vista que não preenche os pressupostos

de admissibilidade.

Belo Horizonte/MG, 27 de junho de 2019.

(a) OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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