
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1001 /11-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS 
HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições legais, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, a Lei n° 5.301, de 16/10/1969, Decreto 44.557, de 28/06/2007, 
Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, Resolução 4.068, de 09/03/2010, 
Resolução 4.073 de 26/04/2010, a legislação complementar pertinente à 
matéria e as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 05, de 27/04/2011, 
que regula a  convocação para o Curso Especial de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE, para o ano de 2011 (CEFS/2011) e, 

 
 1 CONSIDERANDO QUE:  

 
  1.1 o nº 108.519-0 CB PM KARLA CRISTINA 
FERREIRA SANTOS, lotada no 46ºBPM/10ªRPM, interpôs requerimento 
administrativo, pleitando autorização para freqüentar o CEFS/2011 na 9ª RPM 
(Uberlândia/MG) e não na 10ª RPM (Patos de Minas) a qual pertence, alegando 
problemas familiares;  
 
   1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de 
Formação de Sargentos – CEFS/2011 são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 05/2011, de 27 de abril de 2011; 
 
    1.3 conforme previsto nos subitens 6.1 e 8.2 do 
edital que regula o CEFS/2011, in verbis:  
 

“6.1 A matrícula deverá ser realizada na 
respectiva Unidade onde o militar 
 realizará o curso, sendo que somente será 
matriculado o militar regularmente 
 convocado para o curso e que satisfaça as seguintes 
condições: 
 
 
8.2 O militar lotado no interior realizará o curso 
na Unidade de formação de sua 
 respectiva RPM, conforme anexo “G” e os militares 
lotados na RMBH, bem como 
 todos os pertencentes ao QPE, realizarão o curso no 
CFAS. 
” 
 

       



   1.4 em que pese as razões apresentadas pela 
requerente, não há previsão editalícia para tal pleito, sob pena de se ferir o 
princípio da isonomia, 

  
 
 

    2 RESOLVE: 
 
  2.1 conhecer do requerimento administrativo posto 
que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
  2.2 indeferir o pedido  por falta de amparo legal. 
 
     Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 
                Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2011. 

 
 

        (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 
         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1000 /11-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS 
HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições legais, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, a Lei n° 5.301, de 16/10/1969, Decreto 44.557, de 28/06/2007, 
Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, Resolução 4.068, de 09/03/2010, 
Resolução 4.073 de 26/04/2010, a legislação complementar pertinente à 
matéria e as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 05, de 27/04/2011, 
que regula a  convocação para o Curso Especial de Formação de Sargentos do 
QPPM e QPE, para o ano de 2011 (CEFS/2011) e, 

 
 1 CONSIDERANDO QUE:  

 
  1.1 o nº 107.964-1 CB PM EDSON DIAS DE 
SOUZA interpôs requerimento administrativo, solicitando revisão na 
classificação geral de alguns militares constante no anexo “H” do Edital 
DRH/CRS 05, de 27/04/2011, que regula o Curso Especial de Formação de 
Sargentos – CEFS/2011;  
 
   1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de 
Formação de Sargentos – CEFS/2011 são as previstas no preâmbulo do Edital 
DRH/CRS nº 05/2011, de 27 de abril de 2011; 
 
    1.3 conforme previsto no subitem 4.3 do edital que 
regula o CEFS/2011, in verbis:  
 

“Caso algum Cabo PM ou QPE preencha os requisitos 
e não tenha seu nome inserido na relação preliminar 
dos candidatos à convocação, constante do anexo 
“H”, ou que, tendo o nome inserido na relação 
preliminar, este esteja fora da sua real posição, 
de acordo com os critérios estabelecidos no item 3.1, 
deverá requerer ao DRH, até a data máxima de 
26/05/2011, o acerto de sua situação, arcando com 
os prejuízos decorrentes no caso de sua omissão. 

       
   1.4 o requerente não fez nenhuma solicitação em seu 

favor, apenas cita casos de militares que estariam fora de suas reais 
classificações, 

  
    2 RESOLVE: 
 
  2.1 conhecer do requerimento administrativo posto 
que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 



  2.2 indeferir o pedido  por falta de amparo legal. 
 
     Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 
                Belo Horizonte-MG, 31  de maio de 2011. 

 
 

         (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 
         DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

      
 
 


