
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

   CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 99 /17-DRH/CRS 

A MAJOR PM, RESPONDENDO PELA CHEFIA 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 08/2017, de 03 de julho de 2017, que 

regula o processo seletivo interno destinado a selecionar candidatos para o Curso de 

Especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública para o ano de 2017 

(CEGESP/2017) – Turma II e,   

1 CONSIDERANDO QUE:  

 1.1 o n. 106.342-9, Maj PM Evair dos Santos de Oliveira, servindo 

no GMG/CEDEC, apresentou requerimento administrativo para efetivação de sua matrícula no 

Curso Superior de Gestão em Segurança Pública (CEGESP/2017-Turma ll), com base no 

subitem 1.3 do edital n. 08/2017, de 03/06/2017;   

1.2 na relação preliminar dos Tenentes-Coronéis e Majores do 

QOPM candidatos à convocação para o CEGESP/2015, existente no anexo "D" do edital 

DRH/CRS n. 12/2014, o referido oficial figurou na 134ª posição entre os majores, conforme 

publicado na separata do BGPM n. 92 de 02/12/2014; 

1.3 para o CEGESP/2015 foram disponibilizadas apenas 30 vagas.  

1.4  no ato de convocação para matrícula no Curso Superior de 

Gestão em Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais (CEGESP) para o ano de 2015, 

publicado no site do CRS em 13/01/2015, o requerente foi desconvocado com base no subitem 

3.2.4 do edital; 

1.5 verifica-se que o item 1.3 do edital n. 08/2017, de 03/06/2017, 

não alcança o requerente, tendo em vista que o último candidato chamado para o 

CEGESP/2015 (em virtude de desconvocações devidamente motivadas) figurou em 60º lugar na 

relação preliminar citada no item 1.2 do presente despacho administrativo; 

1.6 mesmo havendo posteriormente a convocação de outros dois 

oficiais excedentes, essas convocações não atingiram a colocação do requerente na relação 

citada no item 1.2.    

 2 RESOLVE: 

 2.1 indeferir o pedido por falta de amparo legal. 

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

Belo Horizonte-MG, 27 de julho de 2017. 

 

(a) GRAZIELA CARPINSKI CORRÊA, MAJ PM 

          CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


