
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 128/2019-DRH/CRS 

 

O MAJOR PM RESPONDENDO PELOS ATOS DE COMPETÊNCIA DA 

CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, REFERENTES AO 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CEGESP/2020, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 08/2019, de 21 de outubro 

de 2019, que regula o Processo Seletivo Interno  para o Curso de Especialização 

em Gestão Estratégica de Segurança Pública da Polícia Militar, para o ano de 2020 

(CEGESP/2020) e, 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 os candidatos abaixo relacionados, inscritos regularmente no processo 

seletivo interno, destinado a selecionar candidatos para o Curso de Especialização 

em Gestão Estratégica de Segurança Pública, para o ano de 2020 

(CEGESP/2020), solicitaram, por meio de mensagens via Painel Administrativo 

(PA), desistência de realização da Prova Objetiva, em conformidade com o subitem 

12.3.1 do edital regulador do certame que prevê, ipsis litteris: 

12.3.1 O candidato que se enquadrar na hipótese do subitem anterior e 

havendo situação, devidamente justificada, que o impeça de participar do 

certame, de modo a evitar responsabilização disciplinar, esse deverá 

protocolar o pedido de desistência com no mínimo 15 (quinze) dias de 

antecedência da data de realização das provas, avaliações, exames ou 

testes a que se referir. 

 

 1.2 a prova objetiva do processo seletivo interno (CEGESP/2020) realizar-se-

á no dia 15/01/2020, tendo sido as solicitações dos requerentes, apresentadas 

dentro do prazo determinado no edital; 



 

 1.3 verifica-se que os pedidos de desistência do certame se amoldam à 

previsão editalícia, citada no subitem 1.1 deste despacho administrativo. 

 

 

  2. RESOLVE: 

 

  2.1 deferir os pedidos dos candidatos a seguir, com fulcro na previsão contida 

no subitem 12.3.1 do edital regulador do processo seletivo interno. 

INSCRIÇÃO POSTO NOME DO MILITAR UNIDADE DATA DA SOLICITAÇÃO 

122.633-3   TEN CEL PM  MARIA DE FÁTIMA RUFINO 

FIGEIRÓ DE LOURDES  

EFAS/APM 27/12/2019 

    113.850-2    TEN CEL PM MARCO AURELIO ZANCANELA 

DO CARMO 

RCAT/CPE 30/12/2019 

114.740-4 TEN CEL PM GILBERTO DE JESUS COSTA 65º BPM 30/12/2019 

 

 2.2 cancelar as inscrições dos oficiais superiores relacionados no subitem 2.1 

deste despacho administrativo e determinar a adoção das providências internas no 

CRS para tal cancelamento. 

 

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2019. 

 

 
(a) GLAUCO VINÍCIUS DE VASCONCELOS SOUZA, MAJ PM 

RESP. P/ ATOS DO CHEFE DO CRS REFERENTES AO CEGESP/2020 


