
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 101/2019-DRH/CRS

A  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE

RECRUTAMENTO  E  SELEÇÃO, no  uso  de  suas  atribuições  regulamentares

contidas no R-103,  aprovado pela Resolução n. 4.452,  de 14/01/2016,  tendo em

vista o edital n. 06/2018, de 29 de junho de 2018 e no Ato de Retificação n. 01 de

30/01/2019, que regula o concurso público para admissão ao curso de formação de

soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2019 (CFSd

QPPM/2019) e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFSD QPPM/2019,  vagas  para  BH/RMBH,  ALAN

SMARZARO  NUNES,  inscrição 3311759,  apresentou  solicitação  de  cópia  do

relatório de inaptidão dos exames de saúde preliminares e complementares,  por

meio  de  SEDEX,  para  fins  de  esclarecimento  e  interposição  de  recurso

administrativo;

1.2 em 21 de outubro de 2019, foi publicado no  site do CRS o ato de

resultado da reavaliação dos exames de saúde (preliminares e complementares)

para os candidatos que realizaram todas as fases do concurso CFSD QPPM/2019 -

vagas BH/RMBH e foram considerados aptos;

1.3  o  edital  regulador  do  certame  estabelece  no  subitem  8.1.2,  ipsis

litteris:

8.1.2  Para  retirada  de  cópia  dos documentos  disponibilizáveis,  conforme
modelo constante no ANEXO “M”, o candidato ou seu procurador, poderá
comparecer ao CRS, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do
primeiro dia útil após a data de divulgação do resultado da prova, teste ou
exame, ou de ato específico, no site do CRS.



1.4 o pedido do candidato não cumpre os requisitos previstos no subitem

8.1.2  do  edital  regulador  do  certame,  pois  os  documentos  somente  podem  ser

retirados pessoalmente pelo candidato ou por meio de seu procurador;

1.5  o  princípio  isonômico  determina  um  equânime  tratamento  dos

cidadãos,  de  acordo  com  sua  situação  pessoal,  não  havendo  amparo  para

tratamento  injustificadamente  privilegiado  ou  desfavorecido  por  parte  do  Estado,

principalmente no que se refere a concurso público.

1.6  insta  salientar  que  o  princípio  da  vinculação  ao  edital  norteia  os

certames. O doutrinador Hely Lopes Meirelles (2002, p. 87) afirma que:

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos
não podem ser  descumpridos,  nem mesmo por  acordo ou  vontade
conjunta  de  seus  aplicadores  e  destinatários,  uma  vez  que  contêm
verdadeiros  poderes-deveres,  irrelegáveis  pelos  agentes  públicos.  (grifo
nosso)

1.7 reza o consagrado aforismo que "o edital é a lei do concurso público".

Essa máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital, que determina,

em síntese,  que todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem

obediência  ao  edital  (que  não  só  é  o  instrumento  que  convoca  os  candidatos

interessados em participar  do  certame como também contém os  ditames  que o

regerão).

2 RESOLVE:

2.1 em face do exposto, deixar de acolher o pedido.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2019

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