
Belo Horizonte, 29 de abril de 2011.   
Do: Ten Cel PM Chefe  do CRS.
Aos: Comandantes, Diretores e Chefes das Unidades indicadas.

Tendo em vista que foi hospedado na Intranet o edital DRH/CRS nº 05/2011, de 27 de 
abril de 2011, que visa regular a convocação para o Curso Especial de Formação de Sargentos da 
Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2011 (CEFS/2011),  solicito à V. Sª,  que oriente os 
militares sob vosso comando para que atentem para as informações abaixo elencadas:  

• Estão sendo oferecidas 2000 (duas mil) vagas para o curso, que serão preenchidas pelos cabos 
mais antigos, independente do quadro e categoria, que satisfaçam os requisitos previstos no item 
3.1 do Edital.

• O curso funcionará de forma descentralizada, nas unidades de ensino constantes do anexo “G” 
deste edital, na modalidade presencial, com as atividades de ensino padronizada pela APM, com 
início em 22 de agosto de 2011 e término previsto para  dezembro de 2011.

• As  condições  previstas  no  item  3.1  serão  exigidas  na  data  da  matrícula, averiguadas  e 
conferidas pela Unidade do militar que o encaminhar para este ato, sob pena de eliminação 
do militar convocado e preenchimento da vaga pelo próximo cabo mais antigo, conforme a ordem 
sequencial de antiguidade.

• O requerimento de desistência deverá ser protocolado e assinado pelo candidato na Seção de 
Recursos Humanos de sua Unidade até a data de 15/06/2011. A unidade comunicará ao CRS, 
imediatamente, via Painel Administrativo ( Seção Curso Praça), as desistências e remeterá as 
origens posteriormente conforme previsto no item 4.2.1 do edital. 

• Para eventual acerto na relação preliminar dos candidatos à convocação constante do anexo “H”, 
o Cabo PM/QPE  que não constar da relação ou estiver fora de sua real posição deverá fazer 
requerimento ao DRH até a data máxima de 26/05/2011, o acerto de sua situação, arcando com 
os prejuízos decorrentes no caso de sua omissão.

• O  Ato  de  convocação  para  matrícula  será  publicado  em  28/07/2011 na 
www.intranetpm.mg.gov.br e no site www.pmmg.mg.gov.br/crs 

• O ofício-padrão será entregue nas Unidades Executoras do curso, pelo militar convocado, no dia 
18 de agosto de 2011.

• Como o preenchimento dos requisitos para matrícula são conferidos pelas Unidades Executoras 
do curso, estas deverão comunicar os casos de indeferimento de matrícula imediatamente ao 
CRS, para efeito de convocação de substituto, se houver.
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• Conforme  item  8.2.1  do  Edital,  o  local  de  formação  do  anexo  “G”,  poderá,  a  critério  da 
administração, ser alterado para unidade mais próxima, desde que não haja número suficiente de 
candidatos para formação de turma.

• Para  o  militar  que  frequentar  o  curso  não  será  concedida  a  transferência  para  a  reserva 
remunerada, a pedido, a não ser que o referido indenize as despesas de curso que tenha feito às 
expensas do Estado ou que permaneça na Corporação, após o curso, conforme prazos previstos 
no § 8º do Art. 95 da Resolução nº 4068, de 09/03/2010.

                     Respeitosamente,

(a)  Luiz Renato Junqueira de Carvalho, Ten Cel PM
Chefe do CRS.


