
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 88/2018-DRH/CRS

A TENENTE-CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o edital nº 12/2018, de 20 de
setembro de 2018, que regula o Processo Seletivo Interno para o Curso de Especialização em
Segurança Pública da Polícia Militar para o ano de 2019 (CESP/2019) e:

1. CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato, nº 129.433-9, CAP PM ROBERTO SIMÕES BATISTA, lotado no CAP,
inscrito regularmente no CESP/2019, protocolou requerimento administrativo, por meio de
mensagem via Painel Administrativo (“PA”), protocolo nº 201811006032402-1811 de
23/11/2018, solicitando desistência da realização da prova do processo seletivo;

1.2 o edital regulador do certame em lide, prevê nos subitens 5.1 e 12.3,
respectivamente, ipsis litteris:

5.1 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se
de que preenche ou preencherá todos os requisitos exigidos para o curso, previstos nos
subitens 4.1.e 4.2 deste edital, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos
decorrentes da sua inscrição e participação no processo seletivo. (g.n.)

12.3 Após a confirmação da inscrição pela internet no CESP/2019, o comparecimento
às atividades do processo seletivo passa a ser obrigatório, constitui ato de serviço para
todos os efeitos, devendo o candidato apresentar-se fardado (uniforme da atividade) para a
prova. (g.n.)

1.3 conjugado ao subitem 12.3, o edital trata no subitem 12.3.1, exceção a proibição de
desistência, ipsis litteris:

12.3.1 O candidato que se enquadrar na hipótese do subitem anterior e havendo situação,
devidamente justificada, que o impeça de participar do certame, de modo a evitar
responsabilização disciplinar, esse deverá protocolar o pedido de desistência com no mínimo
15 (quinze) dias de antecedência da data de realização das provas, avaliações, exames
ou testes a que se referir. (g.n.)

1.4 a prova objetiva do processo seletivo, encontra-se prevista para o dia 05/12/2018,
tendo sido a solicitação do requerente interposta no dia 23/11/2018, conforme consta no subitem
1.1 deste Despacho Administrativo, ou seja, 13 (treze) dias antes da prova do certame, fato
que contraria o disposto no subitem 12.3.1 do edital;

1.5 face ao requerimento interposto, ainda cumpre ressaltar o previsto no subitem 12.4
do edital, ipsis litteris:

12.4 O militar ausente ou que chegar atrasado às provas, sem motivo justificado, será
considerado reprovado, com nota zero, sendo-lhe aplicadas as medidas disciplinares
cabíveis.



1.6 o edital é a lei do certame e, como tal, vincula as partes, estabelecendo regras
entre a Administração Pública e os candidatos do CESP/2019, não sendo possível ceder à
solicitação do candidato requerente, sobretudo o de vinculação ao edital, isonomia e
moralidade.

2 RESOLVE

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

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2018.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


