
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
BRIGADA MILITAR 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 
ADITAMENTO Nº 004 AO EDITAL Nº 023/DE-DET/2019/2020 

 

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO 

LETIVO DE 2020 CTBM – SANTA MARIA. 
 

(DIVULGAÇÃO DA SOLUÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EXAME 
MÉDICO) 

 

O diretor de Ensino da Brigada Militar, no uso de suas atribuições e de acordo 

com os regramentos previstos no EDITAL Nº023/DE-DET/2019, em consonância com 

os princípios administrativos, DIVULGA a solução dos recursos administrativos do 

exame médico, interposto pelos candidatos conforme segue: 

  

1. Analisando os aspectos do recurso interposto pela DANIELA NOAL 

BECKMANN responsável legal da candidata LISA NOAL BECKMANN FIGHERA, 

inscrição nº231, ao qual informa que entregou toda a documentação pertinente exigida 

ao certame, porém foi considerada INAPTA, solicita a revisão do ato administrativo e 

classificação da filha dentro dos candidatos aptos: 

Em razão do exposto, ao analisar os documentos impetrados pela candidata 

DEFIRO o pedido da recorrente, uma vez que foi constatada que a administração da 

escola erroneamente incluiu o nome da candidata na lista dos candidatos inaptos, 

desta forma considero a candidata apta classificada dentre uma das suplentes (8º 

lugar) da comunidade em geral. 

 

 

2. Analisando os aspectos do recurso interposto pela LUCIANA PEDRAZZI 

responsável legal da candidata MANUELA PEDRAZZI DE ARAÚJO, inscrição nº 157, 

onde sua filha foi desclassificada no exame médico e em seu recurso não ter 

apresentado documentos comprobatórios, emito o seguinte parecer:  



Brigada Militar 
Aditamento nº004 ao Edital nº 023/DE-DET/2019 – CTBM – SANTA MARIA 

2 

 

INDEFIRO o pedido da recorrente LUCIANA PEDRAZZI, em virtude do não 

cumprimento do prazo de entrega do atestado médico, conforme o item 6.3 do referido 

edital. 

 

Em razão da solução do recurso administrativo interposto, o comandante 

do CTBM/PA deverá adotar as providências administrativas decorrentes das 

decisões. 

 

 

Quartel em Porto Alegre, 25 de novembro de 2019. 

 

    

                           VLADIMIR FERNANDO DALLA COSTA RIBAS – Cel QOEM 

  Diretor de Ensino 

 


