
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020-DRH/CRS 

 
 
A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

(CRS), no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela 

Resolução n. 4.452, de 14 de janeiro de 2016 e nos termos do edital nº 03/2020, de 09 

de março de 2020, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1os Tenentes 

do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os 1os e 3os Sargentos do QPPM e do QPE, para o 

ano de 2020, (EAP/2020), e: 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 o nº 122.287-6, 3º SGT PM ADILSON DIAS DE ARAÚJO, lotado no 6º BPM/8ª RPM, 

inscrito no Exame de Aptidão Profissional - EAP/2020, com realização da prova no 6º 

BPM/8ª RPM, cidade de Governador Valadares, solicitou a mudança do local de prova para 

9ª RPM, cidade de Uberlândia;  

 

1.2 o graduado solicita a mudança do local de prova, haja vista que possui parentes na 

cidade de Uberlândia, bem como à época da prova será comemorado aniversário de seu 

sogro, e gostaria de participar juntamente com sua esposa, veterana da PMMG; 

 

1.3 o edital regulador do EAP/2020, no que tange às mudanças dos locais de provas dos 

candidatos, prevê em seus subitens 5.6 e 5.7, respectivamente, ipsis litteris: 

 

5.6 O candidato que estiver em diligência oficial na mesma data da 
aplicação da prova, poderá fazê-la em qualquer localidade prevista para a 
sua realização, mediante comunicação formal ao CRS, até a data de 
03/07/2020, exceto as situações imprevistas, ocorridas às vésperas das 
provas, as quais deverão ser comunicadas imediatamente ao CRS, via 
Painel Administrativo (Seção de Concursos CRS/EAP). A comissão de 
aplicação registrará o fato em ata, com as justificativas do candidato.  Documento assinado. Verifique a autenticidade em:

https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=726D19E23A10



5.7 Em caso de transferência para município distinto, após efetivada a sua 
inscrição, caso o candidato queira que seja alterado seu local de prova, 
deverá comunicar ao CRS via Painel Administrativo (Seção de Concursos 
CRS/EAP), até 15 dias corridos antes da data da prova, detalhando em qual 
BGPM fora publicada sua transferência. 

 

1.4 os motivos alegados pelo candidato requerente, não encontram amparo em nenhum dos 

casos previstos no edital do certame, portanto, não podendo ser atendido pela 

Administração do processo seletivo; 

 

1.5 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração quanto os 

candidatos do EAP/2020, não sendo possível atender ao pleito do candidato, em 

cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital e isonomia. 

 

2. RESOLVE: 
 
2.2 indeferir o pedido do candidato, por falta de amparo legal. 
 

 
 
 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM  
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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