
                                                                                  

 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1200 /12 - DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e no Edital  
DRH/CRS nº 07/2012, de  05 de outubro de 2012, que regula o concurso público para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013) e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
    1.1 JOSÉ LUIZ BARBONAGLIA SILVA AMARAL, portador 
do documento de identidade MG- 109.223.87, interpôs pedido de esclarecimentos 
acerca da possibilidade de concorrer ao CFO/2013, na condição de integrante da 
PMMG, em igualdade de condições com os militares da ativa, embora tenha sido 
transferido para o quadro de militares da reserva não remunerada; 
 
                                1.2 o solicitante pleiteou a sua transferência para a reserva 
não remunerada, nos termos da Lei complementar 28/1993, para fins de ser 
matriculado em outra corporação, em data de 19 de julho de 2012; 

                             1.3 a publicação do Ato de Exclusão do Estado Efetivo da 
Unidade Por Haver Tomado Posse Em Cargo Público ocorreu na data de 08/08/2012 

                     1.4 a atual Constituição Federal em seu Art. 37, ll, exige 
concurso público para qualquer investidura em cargo ou emprego público. O candidato 
à readmissão, em qualquer hipótese, deve submeter-se a novo concurso público; 

                                  1.5 o solicitante deixou de manter vínculo com a 
Administração Pública Militar, conforme artigo 138 da lei 5.301/69. Portanto, para se 
inscrever ao CFO/2013, deverá fazê-lo na condição de civil, atendendo aos requisitos 
previstos no item 3.1 do Edital DRH/CRS nº 07/2012, cumprindo assim, a exigência 
constitucional. 

 
 2 RESOLVE:  

 
                                     2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 

 
  
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
  
 Belo Horizonte-MG, 29  de novembro de 2012. 
 
 
 

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


