
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 88/16-DRH/CRS

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS, 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 12/15
de 11 de Dezembro de 2015 que regula o processo seletivo interno para admissão ao
Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança
Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais,
vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Oficiais Especialistas (categorias de
Armeiro, Auxiliar de Saúde, Comunicações, Motomecanização e Músico), para o ano de
2016 (CHO/CSTGSP-2015), observadas as disposições constitucionais e legais
referentes ao assunto, em especial, a Lei Estadual 5.301, de 16/10/1969 e a resolução n°
4.210 de 23/04/2012, e

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 O candidato ao CHO/2016, Nº 112.507-9 SUB TEN PM JOSÉ
WAGNER GONÇALVES DE OLIVEIRA impetrou recurso administrativo pleiteando a

anulação da classificação de candidato aprovado como excedente, solicitando, ao final, a

conclusão da última fase do certame, e sua convocação para a matrícula;

1.2 A norma reguladora do certame, edital DRH/CRS nº 12/2015, de

11 de Dezembro de 2015, prevê nos subitens 4.1 e 7.23 que:

“4.1 Serão oferecidas 90 (noventa) vagas, conforme
apresentado no quadro abaixo, sendo que as vagas e o
funcionamento do curso ficam assim distribuídos (g.n):”

Curso Vagas Período Unidade Executora
CHO QOC Masculino 72

Julho/2016

à

Julho/2017

EFO
(Escola de Formação de Oficiais)

CHO QOC Feminino 08
CHO Motomecanização 01
CHO Comunicações 03
CHO Músico 04
CHO Auxiliar de Saúde 01
CHO Armeiro 01

TOTAL 90



“7.23 Os candidatos aprovados na 1ª fase serão convocados
para a realização do Teste de Avaliação Física (TAF) e
avaliações psicológicas, na proporção de 1,2 (um vírgula
dois) candidatos por vaga, de acordo com o
quadro/sexo/categoria, conforme os critérios estabelecidos
neste edital, sendo convocados todos os candidatos
empatados na nota de corte.”

1.3 Sendo assim, em consonância com os ditames editalícios e o

ato de convocação de candidatos excedentes, publicado no dia 27 de Julho de 2016, o

CHO motomecanização possuía somente uma vaga.

1.4 O requerente - nº 112.507-9 SUB TEN PM JOSÉ WAGNER

GONÇALVES DE OLIVEIRA, não foi convocado para a 2ª fase do concurso, visto que

foram chamados apenas dois candidatos para prosseguirem nas demais fases, de acordo

com a proporção de 1,2 por vaga, assim o candidato em questão fora eliminado do

certame.

2 RESOLVE:

2.1 Indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 30 de Agosto de 2016.

(a) CÍCERO LEONARDO DA CUNHA, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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