
ATO DE PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO SOBRE PEDIDO DE CANDIDATA LACTANTE
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (QPPM), PARA
O ANO DE 2019 (CFSd QPPM/2019).

A TENENTE-CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela
Resolução no 4.452, de 14/01/2016, tendo em vista o edital nº 06/2018, de 29 de junho de
2018, que regula o concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da
Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2019 (CFSd QPPM/2019), e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 conforme o subitem 10.6 alíneas “b” e “d” do edital, as candidatas lactantes
deverão protocolar os pedidos com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência da data de
realização das provas da 1ª fase do certame, que serão realizadas no dia 02/09/2018, ipis
litteris:

10.6 O candidato que necessitar de condições especiais e a candidata lactante que
necessitar amamentar durante a realização das provas, avaliações, exames ou testes,
poderá requerer diretamente à Chefe do CRS o atendimento dessas condições,
observando as seguintes formalidades:
[...]
b) o requerimento pode ser enviado pelos correios com AR (Aviso de Recebimento), sendo
a tempestividade verificada de acordo com a data da postagem, endereçada ao Centro de
Recrutamento e Seleção, localizado à Rua dos Pampas, nº 701 – Bairro Prado – Belo
Horizonte/MG, CEP: 30.411-073;
[...]
d) protocolar o pedido com, no mínimo 15 (quinze) dias úteis de antecedência, da data de
realização das provas, avaliações, exames ou testes a que se referir;
[...]

1.2 após análise documental, verificou-se que a candidata postou sua solicitação em
21/08/2018, data que transpõe a limite mínima de 17/08/2018.

2 RESOLVE

2.1 não conhecer o requerimento da candidata, por contrariar o edital regulador do
certame.

RG NOME

MG 15231334 Nielle Teixeira Silva Ferreira

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2018.

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


