
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 06/19 -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 06/2018, de 29 de junho de  2018, que regula o concurso público
destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de Soldados do Quadro de
Praças  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  (QPPM),  para  o  ano  de  2019  (CFSd
QPPM/2019), vagas para BH/RMBH, e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

 1.1 no dia  13/12/2018 a candidata ao CFSd  2019, Inscrição
16031095, RAYSSA MARIANA DE OLIVEIRA DIAS, interpôs recurso administrativo contra
o resultado da Avaliação Física Militar  (AFM), publicado no dia 19/10/2018 no  site do
Centro de Recrutamento e Seleção;

 
 1.2 a candidata alega que não estava em plenas condições de

igualdade com os demais candidatos, por estar gestante, situação essa desconhecida por
ela na ocasião. Requer que seja declarado nulo o resultado do referido teste e que lhe
seja oportunizada a realização de nova AFM;

1.3 o edital regulador do certame dispõe sobre os prazos para
interposição de recurso:

8.1.1  Caberá  recurso,  devidamente  fundamentado,  de  qualquer
resultado  de  prova,  teste,  avaliação,  exame ou  de  ato  específico,
devendo  o  candidato  protocolar  requerimento  conforme  modelo
constante do ANEXO “H” ao ANEXO “L”, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados da data do resultado, considerando-se o calendário
da cidade de Belo Horizonte. (g.n)

1.4  o  prazo  máximo para  interposição de recursos contra  o
resultado da AFM foi dia 23/10/2018;

1.5  em  que  pese  o  recurso  administrativo  ser  intempestivo,
cumpre esclarecer que, ao tempo da AFM, a condição de gestante da candidata não era
de  conhecimento  da  administração,  uma  vez  que  a  própria  candidata  apresentou,  à
época, relatório médico autorizando a realização do teste físico, assim como todos os
demais candidatos o fizeram nos termos do subitem 6.30.1 do edital:

6.30.1  No dia  do  Teste  de Capacitação  Física  (TCF),  o  candidato
convocado  deverá  apresentar  à  comissão,  a  Avaliação  Médica
(AM)/Controle Fisiológico (CF),  com data de até 30 (trinta) dias de
antecedência do TCF, atestando que está  APTO para realização do
TCF,  explicitando  que  poderá  realizar  TODAS as  provas  abaixo
elencadas. 



2 RESOLVE:

2.1  não  conhecer  o  recurso  administrativo,  posto  que  não
preenche todos os pressupostos de admissibilidade, especificamente a tempestividade,
uma vez que foi  apresentado em 13/12/2018 e o prazo para interposição do referido
recurso se esgotou em 23/10/2018;

2.2 publicar este ato no site do CRS.

   Belo Horizonte/MG, 08 de janeiro de 2019.

(a)OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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