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ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
CENTRO DE ENSINO TÉCNICO

Orientações aos candidatos do CTSP/09 – RMBH

Cada  candidato  deverá  entregar,  IMPRETERIVELMENTE  no  ato  da 
matrícula, a seguinte documentação:

1) Formulário de Implantação – cujo modelo será disponibilizado no site da PMMG/CRS. O 
Formulário deverá estar devidamente preenchido, constando, inclusive, o nr da agência e nr 
da conta bancária,  do Banco do Brasil.  O candidato que não possuir  conta bancária no 
Banco do Brasil, verificar item 15), destas orientações.

2) Requerimento de matrícula - cujo modelo segue em anexo;

3) Certidão de Nascimento ou casamento original e recente – com expedição posterior 
ao dia 01 de julho de 2009. O candidato que for casado, além de apresentar a certidão de 
casamento, deverá trazer, por escrito, o nome, o nr da Identidade e o CPF do cônjuge.

4)  Documentação comprobatória  de cumprimento de sua obrigação com o serviço 
militar – O candidato deverá ter em mãos um dos seguintes documentos:  Certificado de 
Dispensa de Incorporação; Certificado de Reservista (1ª ou 2ª Categoria); Certificado 
de Isenção; Carta Patente; Certidão de Situação Militar.
O candidato que possui apenas o Certificado de Alistamento Militar (CAM) deverá procurar a 
Circunscrição Militar na qual se alistou, e requerer autorização para incorporação na PMMG, 
devendo receber um dos documentos acima citados.

5) Certidões negativas de antecedentes criminais dos seguintes órgãos:

POLÍCIA CIVIL: via Internet ou diretamente no órgão:  Endereço: av: Augusto de Lima; nº 1833; B: Barro Preto (Instituto de 
Identificação) e na Rodoviária de BH.  Site: www.pc.mg.gov.br/atestado

POLÍCIA FEDERAL: somente via Internet: Site: www.dpf.gov.br         Telefone: (031) 3330- 5200

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL: somente no órgão. Endereço: Via expressa; n° 3250; B: Coração Eucarístico.  Telefone: 
(031) 3411-5055.

JUSTIÇA FEDERAL: via Internet ou diretamente no órgão: Endereço: av: Álvares Cabral; n° 1805; B: Santo Agostinho. 
Telefone: (031) 2129-6300  -  Site: www.jf.jus.br

JUSTIÇA ESTADUAL: somente no órgão.  Endereço: AV: Augusto de LIMA; B: Barro Preto. (FÓRUM LAFAIETE)

 
Os endereços acima são referentes aos órgãos, na cidade de Belo Horizonte,  porém, o 
candidato deverá retirar as referidas certidões em todas as localidades nas quais residiu 
nos últimos 05 (cinco) anos. Certidões via internet são válidas desde que o respectivo 
órgão não o emita de outra forma. 

6)  Certidão Negativa  da Justiça  Militar  Estadual,  para  os candidatos  militares ou  ex-
militares, que tenham servido nas policias e bombeiros militares de Estados onde há Justiça 
Militar Estadual;
Justiça Militar estadual-MG:  somente no órgão.  Endereço: Rua Guajajaras;  n°1984; B: Barro Preto.  Telefone: (031) 
3295-5080.

http://www.pc.mg.gov.br/atestado
http://www.jf.jus.br/
http://www.dpf.gov.br/


7) Certidão Negativa da Justiça Militar Federal, a presente certidão poderá ser acessada 
através  do  seguinte  endereço  eletrônico:  www.stm.jus.br/,  quando  através  do  mesmo 
endereço, poderá, ser autenticada;

8)  Certidão  Negativa  do  Tribunal  Eleitoral  Regional,  constando  que  o  candidato  se 
encontra quites com suas obrigações eleitorais;

Justiça Eleitoral: via Internet.  Site- www.tre-mg.gov.br      Telefone=  (031)3291-0004.

Obs. O candidato deverá apresentar as certidões negativas originais e uma cópia de cada 
certidão.

9) Comprovante de CPF Regularizado – este comprovante é retirado no site da Receita 
Federal - www.receita.fazenda.gov.br.

10) Declaração de bens e valores, para o candidato que possui algum tipo de bem ou valor 
em seu nome, ou declaração de que não possui nenhum bem ou valor em seu nome, caso 
não possua; 

11) Declaração de desvinculação de função pública federal, estadual ou municipal, para 
o  candidato  que  exerceu  algum  tipo  de  função  ou  atividade  em  instituição  pública.  O 
candidato  que  não  exerceu  tal  atividade  em  instituição  pública,  deverá  apresentar  a 
declaração de que não exerceu tal função em nenhuma instituição pública;

12) Histórico escolar (Ensino Médio) – original e mais 04 (quatro) cópias;
OBS:  Caso  o  candidato  apresenta  declaração  de  conclusão  do  Ensino  Médio,  esta  terá  a  validade  de  30  dias 
(provisoriamente) até a apresentação do histórico Escolar ou diploma de conclusão expedido pela Instituição de Ensino.

13) Comprovante de endereço - 02 (duas)  Cópias;

14) Carteira de Identidade (CI), CPF e Título de Eleitor, original, e mais 04 (quatro) cópias, 
sendo que a cópia da CI, CPF e Título de Eleitor deverão estar em uma única folha, da qual 
serão apresentadas as 04 cópias;

14.1 – O candidato que possuir, deverá trazer, também, Carteira de Trabalho e Carteira de 
Habilitação.

15) Conta Bancária – Na data da matrícula, haverá representantes do Banco do Brasil, no 
Centro de Ensino Técnico, para fins de abertura de conta bancária para os candidatos que 
ainda não possuem.

O candidato deverá  trazer  uma caneta preta,  para o preenchimento do Formulário  para 
Ingresso na Corporação.

A não apresentação de qualquer documento, previsto no item 7), do Edital    DRH/CRS   
Nr 11/2008, acarretará o INDEFERIMENTO da matrícula do candidato, conforme item 
7.3, do edital.

Qualquer dúvida em relação à matrícula ou à documentação a ser entregue, o candidato 
deverá saná-la através do item 7), do Edital DRH/CRS Nr 11, de 20 de junho de 2008.

Persistindo a dúvida, o candidato poderá comparecer ao Centro de Ensino Técnico ou entrar 
em contato no nr 2123 9471 (Coordenadoria do CTSP/09).

Anexo: Modelo de requerimento de matrícula.
Modelo de declaração de bens e valores
Modelo de declaração de desvinculação de função pública

http://www.tre-mg.gov.br/
http://www.stm.jus.br/


(Modelo de requerimento de matrícula)

SENHOR TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE ENSINO TÉCNICO

                       Nome do candidato                  , Identidade Nr_____________ 
CPF______________  vem,  respeitosamente,  requerer  a  Vossa  Senhoria,  matrícula  no 
Curso Técnico em Segurança Pública 2009 - RMBH.

Assinatura   do   candidato
NOME DO CANDIDATO

(Modelo de declaração de bens para o candidato que possui bem ou valor em seu nome)

Declaração de bens e valores

Declaro,  para  fins  de  matrícula  no  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública/2009  – 
RMBH, que possuo em meu nome os bens e valores abaixo relacionados:

“Relacionar os bens e valores em seu nome”

Belo Horizonte, ____ de setembro de 2009.

Assinatura   do   candidato
NOME DO CANDIDATO

(Modelo de declaração de bens para o candidato que não possui bem ou valor em seu nome)

Declaração de bens e valores

Declaro,  para  fins  de  matrícula  no  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública/2009  – 
RMBH, que não possuo nenhum bem e valor em meu nome.

Belo Horizonte, ____ de setembro de 2009.

Assinatura   do   candidato
NOME DO CANDIDATO



(Modelo de declaração de desvinculação de função pública)

Declaração de desvinculação de função pública

Declaro,  para  fins  de  matrícula  no  Curso  Técnico  em  Segurança  Pública/2009  – 
RMBH, que não possuo qualquer vínculo empregatício com nenhum órgão ou instituição 
pública, federal, estadual ou municipal.

Belo Horizonte, ____ de setembro de 2009.

Assinatura   do   candidato
NOME DO CANDIDATO
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