
 

 
Nossa profissão, sua vida. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 153/2017-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 nº 03/2017, 
de 10/03/2017, que regula o Processo Seletivo Interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e 
QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2017 (CFS/CSTSP-2017) e: 

 
 
1 CONSIDERANDO QUE  
 
1.1 a candidata ao CFS/CSTSP-2017, nº 169.033-8, SD PM VIVIANE 

AUGUSTO DA SILVA TEIXEIRA lotada no 18º BPM, interpôs requerimento 
administrativo solicitando  reserva de vaga para o próximo Curso de Formação de 
Sargentos; 

 

1.2 em 20 de novembro de 2017, ao ser submetida ao controle fisiológico, a 
candidata foi considerada inapta para curso, em virtude de gravidez, conforme publicação 
contida no BI nº 42 do 18º BPM, de 27 de novembro de 2017; 

 

1.3 o subitem 8.9 do edital nº 03/2017 do certame, prevê ipsis litteris: 
 

O candidato que, regularmente aprovado no processo seletivo e classificado 
no limite de vagas, conforme o quadro específico, estiver temporariamente 
impedido de matrícula, em virtude de sua condição física, de doença sua ou 
de dependente seu, tem assegurada sua matrícula, mediante requerimento 
dirigido ao DRH, pelo prazo máximo de um ano. Esta situação deverá ser 
atestada por oficial QOS da PMMG da especialidade correspondente ao 
problema em questão, atestada por ato fundamentado do Comandante, 
bem como o candidato deverá continuar preenchendo os demais requisitos 
e desde que o curso funcione regularmente em período letivo subsequente. 
Caso contrário, perderá o direito à matrícula. 

 
1.4 o art. 121, § 1º da Resolução nº 4210/2012 estabelece que terá a matrícula 

assegurada "o candidato que, regularmente aprovado em processo seletivo e classificado 
no limite de vagas, estiver temporariamente impedido de matrícula, em virtude de sua 
condição física, de doença sua ou de dependente seu (...)"; 

 
1.5 a candidata encontra-se aprovada no certame na 123ª posição, conforme 

ato de resultado final, publicado no site do CRS no dia 10 de novembro de 2017. 
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2 RESOLVE 
 
2.1 conhecer do requerimento face aos pressupostos de admissibilidade e 

tempestividade; 
2.2 deferir o requerimento e fazer a reserva de vaga da nº 169.033-8, SD PM 

VIVIANE AUGUSTO DA SILVA TEIXEIRA do 18º BPM, para o próximo 
CFS/CSTSP2018, assegurando-lhe a matrícula, desde que preencha todas as condições 
descritas no art. 121 da Resolução nº 4210/2012. 

 
 
 

Belo Horizonte, 04  de dezembro de 2017 
 
 
 
 

EMERSON MOZZER, CEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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