
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 23/2019-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, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1  o  candidato,  GUILHERME  GUERSON  SUBIRA,  inscrição

MG1420855, encontra-se regularmente inscrito no processo de seleção pública para

admissão aos Programas de Residência Médica do HPM,  vagas para PEDIATRIA,

interpôs recurso administrativo por não concordar com o ato de convocação para

matrícula, publicado no dia 20/02/2019;

1.2 cabe ao candidato, antes de realizar a inscrição no processo seletivo

inteirar-se  do edital,  em concordância  com o previsto  no subitem 4.4, “antes  de

efetuar a inscrição, o candidato  deverá conhecer o edital e certificar-se de que

preenche todos os requisitos exigidos” (grifo nosso);

1.3 o ato de resultado final do processo de seleção pública para admissão

aos programas de residência médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais,

para o ano de 2019, foi publicado em 01 de fevereiro de 2019 no site do CRS;

1.4 os subitens 4, 5 e 6 do resultado final preveem in verbis:

4 Após a divulgação do resultado, todos os candidatos aprovados (dentro e

fora  das  vagas)  deverão,  obrigatoriamente,  preencher  o  formulário

constante no ANEXO “F” do edital regulador do certame e enviá-lo, assinado

e escaneado, juntamente com documento de identificação, via e-mail, para

o endereço eletrônico  crs@pmmg.mg.gov.br,  nos dias 11 a 15/02/2019,

para confirmar interesse ou desistência no programa para o qual concorreu

no prazo especificado, conforme subitem 6.4 do edital regulador do certame.

5 O candidato aprovado que  não enviar a documentação estabelecida

para  confirmação  ou  desistência  no  período  especificado  no  ato  de
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resultado,  será  considerado  desistente  da  participação  no  processo

seletivo, conforme subitem 6.4.1 do edital regulador do certame. 

6 No dia 20/02/2019 será divulgado o ato de convocação para matrícula

com base na relação dos candidatos aprovados (dentro e fora das vagas)

que  manifestaram ou não interesse em participar deste  programa de

residência  médica,  via  internet,  no  site  www.policiamilitar.mg.gov.br/crs,

seguindo a ordem decrescente de classificação. (grifo nosso)

1.5 após a publicação do ato de convocação para matrícula, no dia 20 de

fevereiro de 2019, o candidato, Guilherme Guerson Subira, efetuou contato com este

Centro, afirmando que realizou o enviou da manifestação de interesse na vaga, no

dia 15 de fevereiro de 2019;

1.6 em consulta a caixa de e-mail,  crs@pmmg.mg.gov.br, indicada para

envio  das  manifestações,  conforme  consta  no  ato  de  resultado  final,  não  foi

localizado nenhuma mensagem de manifestação de interesse na vaga;

1.7 ante ao exposto no subitem 1.6 deste ato, o candidato foi considerado

desistente, conforme preconiza o subitem 6.4.1 do edital do certame, in verbis:

O candidato aprovado que não enviar a documentação estabelecida para

confirmação ou desistência, no período especificado no ato de resultado,

será considerado desistente da participação no processo seletivo.  (grifo

nosso)

1.8 posteriormente, após indicação do próprio candidato, ficou constatado

que a manifestação de interesse na vaga de pediatria foi enviada para caixa de e-

mail diversa da especificada no edital regulador do certame.

2 RESOLVE

2.1  conhecer  do  recurso  interposto,  haja  vista  que  preencheu  os

pressupostos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido do candidato, por falta de amparo legal.

OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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	BELO HORIZONTE/MG
	OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
	Senhor Comandante, 
Trata-se de recurso administrativo interposto pelo candidato Guilherme Guerson Subira, contra ato que o considerou desistente da vaga. O candidato encaminhou sua manifestação por endereço de e-mail equivocado, portanto, descumpriu regra editalícia. Pedido indeferido. Documento para vossa assinatura e posterior publicação pelo CRS.

Respeitosamente, 

Ten Cel Ivana
Chefe do CRS




