
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 26/2017-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº
18/2016, de 30 de dezembro de 2016 e sua retificação nº 01 de 21 de fevereiro de 2017, que regula o
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais
para o ano de 2017 – Unidades do Interior, e

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFSd QPPM/2017 - Interior, abaixo relacionado,
interpôs, tempestivamente, recurso administrativo por não concordar com o indeferimento do pedido de
isenção de taxa do concurso público divulgado no dia 16/03/17;

1.2 há necessidade de complementação do Despacho Administrativo nr
24/17-DRH/CRS, que trata do Extrato de Recursos de Isenção de Taxa, publicado em data de 27/03/17;

1.3 a Diretoria de Recursos Humanos, por meio do Centro de
Recrutamento e Seleção, após criteriosa análise do recurso apresentado, obedecendo os critérios de
validade e razoabilidade, bem como aos requisitos exigidos na Lei 13.392/99 e no edital DRH/CRS nº
18/2016.

2 RESOLVE:

2.1 homologar o parecer de recurso analisado pela administração;

2.2 publicar o extrato do resultado do recurso interposto pelo candidato
ao CFSd QPPM/2017 - Interior, listado abaixo:

ORD RG CANDIDATO RESULTADO

1. 396288261 JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR DEFERIDO

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

Belo Horizonte - MG, 28 de março de 2017.

EMERSON MOZZER, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

Este documento foi assinado em 31/03/2017 14:57:58 por
Emerson Mozzer, Cel PM, Diretor de Recursos Humanos.	
	Para verificar sua autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou
acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar
	e informe o código: 2E68C3B9
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o documento em anexo versa sobre ato complementar de recurso de isenção de taxa do CFSD/17-Int. O candidato entrou com o recurso tempestivamente, porém o documento não fora analisado no CRS, e após publicação do ato, detectou-se esta circunstância.
Resp., 
Maj Graziela




