
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 25/16-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
Edital DRH/CRS nº 10/2015, de 10 de julho de 2015, que regula o concurso público para
admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de
2016 (CFSd QPPM/2016 - INTERIOR), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1 a candidata ao  CFSd QPPM/2016 - INTERIOR, TAILYNNE
DA SILVA MOTTA, RG: 1082010, CPF: 037.820.811-02, interpôs recurso administrativo
solicitando que seu nome figure na lista de candidatas, uma vez que na convocação para a 2ª
fase do concurso, seu nome constou na relação dos candidatos do sexo masculino;

1.2 alegou ainda que ocorreu um equívoco na escolha da opção do
Curso de Formação de Soldado PM 15ª RPM: onde deveria ser FEM (feminino), o sistema
concluiu a inscrição como "MASC" (masculino).

1.3 analisando o edital, verificou-se que nos itens 5.5, 5.5.1, 5.5.2
e 5.6 consta que:

5.5 O preenchimento dos dados pessoais no ato da inscrição é
de inteira responsabilidade do candidato, que assume suas de-
clarações, podendo responder penal, civil e administrativamente
pelos dados lançados.
5.5.1 Antes de efetivar sua inscrição, o candidato deverá confe-
rir minuciosamente todos os dados lançados.
5.5.2 Durante todo o período de inscrição será possibilitado ao
candidato a retificação de eventuais erros de digitação ou acer-
to de dados. Encerrado o período de inscrições, o sistema será
definitivamente fechado e o candidato não mais poderá modifi-
car seus dados.

5.6 A constatação de irregularidades/fraudes na inscrição ou de
dados digitados de forma incorreta ou divergente com os docu-
mentos de identificação, em qualquer época,implicará na elimi-
nação do candidato no concurso, assegurado o direito ao con-
traditório e a ampla defesa.

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido e eliminar a candidata do certame - CFSD
QPPM/2016 - INTERIOR, nos termos do edital. 

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

Belo Horizonte-MG,      de março de 2016.

(a) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM
          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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