
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 107/17-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 09, de 13 de julho
de 2017, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Operações Policiais
Especiais/2017 da PMMG (COEsp II/2017) e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato ao COESP II/2017, ALAN CRISTIANO DOS SANTOS, 2º Tenente
QOPM, interpôs recurso administrativo, através de documentação sob o protocolo do CRS n. 3629 de
16/08/2017, solicitando revisão do ato retificador da convocação para o controle fisiológico (1ª Fase) e, que
seja facultada sua continuidade no certame, por ter cumprido todos os requisitos exigidos no edital;

1.2 em 07 de agosto de 2017, foi publicado o ato de convocação dos candidatos para
realizarem os exames da 1ª Fase, constando o nome do recursante;

1.3 após criteriosa análise, foi verificado que o candidato recursante, não realizou sua
inscrição conforme prevê o edital regulador do certame, em seu subitem 3.6, ipis litteris:

3.6 As inscrições serão feitas somente via Internet, através
do endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs,
no período estabelecido no cronograma de execução
constante do ANEXO “A” deste edital, sendo que os
requisitos para ingresso serão aferidos conforme previsão
trazida especificamente no subitem 2.1.

1.4 em 10 de agosto de 2017, foi publicado o ato de retificação da convocação dos
candidatos para a 1ª Fase, cujo nome do recursante não se encontrava, conforme item 1.3;

1.5 o recurso interposto pelo candidato não contém fundamentação com argumentação
lógica e consistente.

2 RESOLVE

2.1 conhecer do recurso administrativo interposto, face os pressupostos de
admissibilidade e tempestividade;

2.2 indeferir o recurso por falta de amparo legal.

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2017.

(a)EMERSON MOZZER, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


