
 

 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 126/16-DRH/CRS 

 
O CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE 

RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 08/2016, de 27 de maio de 

2016, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e QPE da 

Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016 (CFS/CSTSP-2016), e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

1.1 o candidato ao CFS/CSTSP-2016, n. 162.260-4, Sd 
NAHRON MOREIRA SANTANA, apresentou requerimento administrativo solicitando 

a reserva de vaga para o próximo Curso de Formação de Sargentos, ao argumento de 
que passou em todas as etapas do CFS/2016, mas no dia 17/11/2016 sofreu um 

acidente em serviço, ficando impossibilitado de ser considerado apto para curso na 
inspeção de saúde; 

1.2 o art. 121, § 1º da Resolução n. 4210/2012 estabelece que 
terá a matrícula assegurada "o candidato que, regularmente aprovado em processo 

seletivo e classificado no limite de vagas, estiver temporariamente impedido de 
matrícula, em virtude de sua condição física, de doença sua ou de dependente seu 

(...)"; 

1.3 o candidato foi aprovado no concurso para o CFS/2016, 

constando como 29º excedente; 

1.4 foram convocados 48 (quarenta e oito) candidatos 
excedentes para o CFS/2016 QPPM, conforme ato de convocação para matrícula 

constante no site do CRS;  

1.5 em 25/11/2016, ao ser submetido ao controle fisiológico, o 

candidato foi considerado inapto para curso, conforme ata n. 48.4/16 - NAIS CSC- 
PM/DAL, conforme publicação contida no BI n. 45 do 41º BPM, de 01/12/2016. 

2 RESOLVE: 

2.1 deferir o requerimento e fazer a reserva de vaga do n. 

162.260-4, Sd PM Nahron Moreira Santana para o próximo CFS, assegurando sua 
matrícula, desde que preencha todas as condições descritas no art. 121 da Resolução 

n. 4210/2012. 

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

                                     Belo Horizonte-MG, 30 de dezembro de 2016. 

 

(a) GILMAR PRATES TEIXEIRA, CEL PM 

RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 


