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MENSAGEM DA
COORDENAÇÃO

Prezado Estagiário, 

Seja bem vindo à Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Polícia Militar de Minas Gerais. Nos
próximos três meses, você será preparado para exercer a função de Oficial da Polícia Militar.
Serão muitas e intensas atividades, nas quais os discentes terão a oportunidade de se adaptar
ao ambiente militar e conhecer as suas nuances. Capacitando-se nas atividades de comando,
gestão de pessoas e técnicas policiais e administrativas, estarão, ao final, aptos a ocupar o
primeiro posto do oficialato. 

Você irá vivenciar a essência do militarismo, sob um regime hierárquico e disciplinar. Além
disso, iniciará o contato com o sistema de saúde da PMMG e sua vasta legislação. Passará a
perceber as particularidades do oficialato, tornando-se capaz de agir em consonância com os
princípios éticos e legais que devem permear o comportamento do oficial da PMMG. 

Entretanto, ao chegar na EFO como Estagiário, você precisa ter em mente, desde já, algumas
coisas: 

1) Você está prestes a ser incluído em uma instituição que se pauta por valores, dentre os quais
se destacam a Hierarquia e a Disciplina, pilares da PMMG;

2) De maneira especial, a Academia de Polícia Militar (APM) é um ambiente que possui normas
específicas de conduta e disciplina, as quais devem ser conhecidas e respeitadas pelos
discentes.

Esta cartilha destina-se a proporcionar aos Estagiários do EAdO as primeiras orientações
acerca das normas da PMMG e da APM. Serão apresentados aspectos gerais sobre questões
militares, além de considerações sobre a conduta esperada dos discentes nos diversos
ambientes acadêmicos. 

Desejamos a todos um excelente Estágio!

EADO - 2022EADO - 2022
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IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL

A Identidade Organizacional da PMMG corresponde ao conjunto de
características, valores e crenças com que a instituição se auto-

identifica e se diferencia das outras existentes na sociedade. Pode ser
traduzida em três elementos principais: 

MISSÃO VISÃO

VALORES

Promover a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública,

valorizando as pessoas,
contribuindo para a garantia de
um ambiente seguro para se

viver, trabalhar e empreender
em Minas Gerais

Sermos reconhecidos como
referência na produção de

segurança pública,
contribuindo para a

construção de um ambiente
seguro em Minas Gerais

Ética    Lealdade     Respeito    Representatividade 
Justiça    Disciplina    Hieraquia
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VALORES
INSTITUCIONAIS

HIERARQUIA: Ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da Instituição
Militar, permite a coesão e funcionamento das atividades da PMMG.

DISCIPLINA: Exteriorização da ética profissional dos policiais militares e se manifesta
pelo exato cumprimento de deveres, integrando o hábito interno que correlaciona o
cumprimento das atribuições e regras, incluindo a disciplina tática no regramento de
atitudes e ações.

REPRESENTATIVIDADE: Internalização prática dos valores institucionais pelos
servidores, que os tornam em condições de demonstrar, positivamente, a imagem da
PMMG, tanto na condição de policial militar como em situações da vida cotidiana.

ÉTICA: Deve permear ações e relações internas e externas do policial militar. A ética é
orientada por um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que guiam,
ou chamam a si, a autoridade de guiar as ações em grupo.

RESPEITO: São deveres em relação a quem serve a PMMG e a quem servimos: o
cidadão e a sociedade.

JUSTIÇA: Regula nossa convivência, possibilita o bem comum, defende a dignidade
da pessoa humana e respeita os direitos humanos.

LEALDADE: Comportamento e atitude constituídos por componentes cognitivos e
afetivos, considerados importantes no meio militar.
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CORES HERÁLDICAS
Conforme prevê o Manual da Marca, as cores representam a história e as tradições da PMMG e
estão presentes em diversos símbolos, insígnias e estandartes que fazem parte do nosso
cotidiano.

Suas origens remontam ao tempo das Capitanias e Colônias, época em que o fardamento da
tropa privilegiava as cores azul-blau, vermelho-goles e amarelo-ouro, em função das cores
do estandarte do regente. 

Essas cores permaneceram por longa data nos uniformes da época e, por esse motivo, foram
incorporadas pela Polícia Militar de Minas Gerais como heráldicas.

As cores heráldicas, quando usadas em faixas paralelas horizontais, deverão ser aplicadas, de
cima para baixo, na ordem de cor: azul-blau, amarelo-ouro e vermelho-goles. Quando aplicadas
na posição vertical a referência será da esquerda para a direita, na seguinte ordem: azul-blau,
amarelo-ouro e vermelho-goles.

Sua utilização não é obrigatória em ofícios e impressos internos, uma vez que se trata apenas
de um complemento da identificação visual. Nesse caso, bastará a aplicação da logomarca
institucional. No caso de viaturas, unidades, postos de policiamento comunitário e outros de
igual dimensão, a aplicação das faixas heráldicas passa a ser obrigatória em função de
auxiliarem na composição do design.

EADO - 2022EADO - 2022
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ASPECTOS
HISTÓRICOS

Na PMMG, instituição que completa 247 anos em 2022, o
passado é relembrado com orgulho, tanto pelos feitos
memoráveis que já realizou, quanto pelos homens e
mulheres que compuseram suas fileiras. Um grande
exemplo disso é o memorável Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes, grande personalidade da história
brasileira, patrono das Polícias Militares e eterno
integrante da milícia mineira. No extenso rol de figuras
que se destacaram, também podemos citar Oficiais
Médicos de proeminência inconstestável.

Dentre tais personagens marcantes da história, devemos
dar reconhecimento especial ao Coronel Médico
Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902 – 1976), que neste
ano completa 120 anos de seu nascimento, data que
também contempla os 90 anos da Revolução
Constitucionalista de 1932, na qual serviu como médico
das tropas mineiras que lutavam contra os paulistas na
Serra da Mantiqueira. JK reflete sua luta e dedicação pela
instituição, além dos avanços políticos trazidos em sua
carreira como Prefeito de Belo Horizonte, Deputado e
Governador em Minas Gerais e, por fim, Presidente da
República em 1956.
 

Importa destacar, ainda, o ilustre João Guimarães Rosa
(1908 – 1967), que antes de tornar-se celebridade por
força da genialidade literária, antes mesmo da cintilante
trajetória percorrida na cena diplomática, com notável
atuação em prol dos direitos humanos, já graduado em
medicina, desempenhou proficientemente as funções de
Capitão Médico da PMMG. Sua extraordinária obra
intelectual somada a essa honrosa condição inspirou seus
companheiros de farda de tal maneira, que seu nome foi
eleito como Patrono da prestigiosa Academia de Letras
que agrupa intelectuais do meio militar.

EADO - 2022EADO - 2022
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 DESENVOLVIMENTO
DO ESTÁGIO E

CONTATOS

O EAdO será realizado na modalidade presencial, com a finalidade de oportunizar a adaptação
dos profissionais de saúde ao primeiro posto de oficial da PMMG e cujas condições para
inscrição para o preenchimento de vagas do Quadro de Oficiais de Saúde são as previstas no
Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais (EMEMG), Diretrizes da Educação da Polícia
Militar de Minas Gerais (DEPM) e no edital do processo seletivo.

O Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO) ocorrerá na Escola de Formação de Oficiais (EFO)

da Academia de Polícia Militar (APM), na Rua Diabase, nº 320, bairro Prado, nesta Capital, e terá
duração de 03 (três) meses acadêmicos, com início previsto para 11 de março de 2022. A
jornada acadêmica do estagiário do EAdO, nos termos da Resolução no 4.285/2013 e da
Resolução no 4.404/2015, será definida pelas Diretrizes de Educação de Polícia Militar (DEPM),
pelos Regulamentos da APM e da Escola, bem como pela respectiva matriz curricular.

EADO - 2022EADO - 2022

CONTATOS IMPORTANTES
a)  (31) 2123-9455 – Seção Administrativa Geral/APM
b)  (31) 2123-9451 – Seção Administrativa da EFO
c)  (31) 2123-9447 – Secretaria da EFO

E-mail da Escola de Formação de Oficiais: efo@pmmg.mg.gov.br

E-mail da Coordenação de Curso: coordenacaoeadoefo@gmail.com
1 1
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OBJETIVOS
DO ESTÁGIO
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OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver a formação integral do futuro Oficial de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais,
proporcionando o preparo e as competências necessárias para o exercício pleno das
atividades específicas, respeitadas as características de cada especialidade, quando deverá
atuar em atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde física e mental, em
conformidade com as normas expedidas pela Corporação, coordenando, controlando e
monitorando os resultados alcançados

1) capacitar o discente a partir de elementos da cultura organizacional, do perfil
profissiográfico elaborado para o oficial subalterno, por meio do acesso à vasta carga de
conhecimentos e às oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e atitudes em
atividades teóricas e práticas.
2) promover a sinergia entre os docentes, discentes e corpo técnico-administrativo no
macroprocesso de ensino e aprendizagem.
3) formar profissionais qualificados para o planejamento, coordenação, formulação,
implantação, gestão, execução, avaliação de atividades afetas à sua área de atuação.
4) formar profissionais comprometidos com o Código de Ética e conduta do policial militar e os
valores institucionais.
5) permitir ao discente desenvolver atitudes e incorporar os valores institucionais e patrióticos
para que se torne consciente dos seus deveres e responsabilidades.
6) proporcionar ao discente a educação profissional para ingresso no oficialato a partir dos
valores, costumes e tradições da PMMG em um ambiente de intenso labor intelectual e de
estímulo ao desenvolvimento de competências e atributos da área afetiva.
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PROTOCOLOS DE
COMBATE À COVID-19
Devido ao cenário pandêmico decorrente da COVID-19, a Escola de Formação de Oficiais
(EFO) estabeleceu um rigoroso protocolo com a finalidade de disciplinar situações e 

 comportamentos a serem observados pelos discentes da Escola. A seguir, estão descritas as 
 principais determinações a serem seguidas.

I – Ao acessar a EFO, o discente deverá realizar a aferição da temperatura. Haverá um militar 
 escalado para realizar tal medição.
II – Os militares que apresentarem temperaturas superiores a 37,5º na triagem deverão ser 
 encaminhados ao NAIS/SAS para avaliação clínica.
III – Comunicar ao NAIS/CAE caso tenha tido contato com pessoa, no mesmo domicílio, com 

 suspeita ou confirmação de contágio de COVID-19 nos últimos 07dias.
IV - Comunicar ao NAIS/CAE caso tenha tido contato próximo com indivíduo contaminado ou
com suspeita de contaminação por COVID-19 (proximidade sem máscara por pelo menos 15
minutos  em distância inferior a 1 metro), nos últimos 07 dias.
V – Proceder a higienização das mãos ao adentrar à Academia, salas de aula, antes e após a
alimentação e após utilizar o banheiro, bem como depois que tocar objetos de uso comum  ou
quando as mãos estiverem visivelmente sujas. Em sendo possível, deverá ser priorizada a 

 limpeza com água e sabão.
VI – Utilizar obrigatoriamente máscara de proteção de boca e nariz, sendo dispensada por
até 15 minutos durante a alimentação, higiene oral ou ato de barbear-se. Nos momentos sem 

 máscara, manter distanciamento mínimo de 2 metros de outras pessoas, evitando a
comunicação.
VII – Fica vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal.
VIII – A hidratação dos discentes deverá ser feita com a utilização de cantis, sendo vedado ao 

 discente fazê-la diretamente nas torneiras dos bebedouros, que deverão ser utilizadas
somente  para abastecê-los

EADO - 2022EADO - 2022
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PROTOCOLOS DE
COMBATE À COVID-19
IX – A utilização dos vestiários deverá ocorrer obedecendo a lotação máxima indicada,
podendo o  discente permanecer nos locais pelo tempo máximo de 10 minutos, mantendo o
distanciamento de 2 metros entre os militares, evitando a comunicação com outras pessoas.
X – Observar as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros (usar  
cotovelo flexionado para cobrir boca e nariz).
XI – É vedado o cumprimento com aperto de mão se/ou abraços nas dependências da APM.
XII – Deverá ser evitado qualquer tipo de contato físico com outro militar durante a
execução  das atividades.
XIII – Evitar tocar olhos, nariz e boca sem necessidade, devido ao risco de inocular o vírus em 

 mucosas.
XIV – Durante a rotina acadêmica, observar a distância de pelo menos 2 metros entre as
pessoas.  Em caso de necessidade de organizar filas de formação de turmas, manter espaços
aumentados.

EADO - 2022EADO - 2022

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO

TESTE DE COVID-19

Os discentes deverão se apresentar na entrega de documentos para a matrícula de posse do
cartão de vacina atualizado.

Os discentes deverão apresentar-se no primeiro dia de curso, 11/03/2022, às 07h00min, com o
comprovante de teste PT-PCR para detecção de Covid-19. O referido teste deve ter sido
realizado com  antecedência máxima de 48 horas.
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HIERARQUIA
DA PMMG
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ESTRUTURA 
DA APM
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A Academia de Polícia Militar (APM) está localizada na Rua Diabase, nº 320,  bairro Prado, na
cidade de Belo Horizonte-MG. O complexo da APM é formado por Centros e Escolas, dentre os
quais está inserida a Escola de Formação de Oficiais (EFO).

Portão das Armas

Prédio do Comando da APM Escola de Formação de Oficiais
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ATRIBUTOS DA 
ÁREA AFETIVA

A Portaria n° 012, de 12 de maio de 1998 , do Exército Brasileiro, apresenta a conceituação de
Atributos da Área Afetiva, os quais devem ser trabalhados de maneira especial durante a
formação do militar de carreira, orientando sua postura e comportamento.

a) Os seguintes valores devem ter sido desenvolvidos no indivíduo desde a infância e
reforçados ao longo da vida militar.

HONESTIDADE: conduta que se caracteriza pelo respeito ao direito alheio, especialmente no
que se refere à fraude e à mentira. 

INTEGRIDADE: conduta orientada pelos valores morais e éticos próprios, da instituição e da
sociedade em que vive.

LEALDADE: atitude de fidelidade a pessoas, grupos e instituições, em função dos ideais e
valores que defendem e representam. 

b) Apresenta-se a seguir os requisitos básicos essenciais que devem ser desenvolvidos e
aprimorados em todos os militares. São qualidades que envolvem comportamentos, atitudes e
valores que devem dar o embasamento e a direção para o desenvolvimento, aprimoramento e
avaliação dos atributos da área afetiva.

AUTOAPERFEIÇOAMENTO: (atitude para aprendizagem) disposição ativa para mobilizar seus
recursos internos, visando aprimorar e atualizar seus conhecimentos. 

CIVISMO: capacidade de fazer valer os direitos e cumprir com os deveres de cidadão. 

ESPÍRITO DE CORPO: sentimento de identificação com os valores e tradições da organização
e/ou do grupo, gerando interações positivas de apoio mútuo, que se prolongam no tempo. 

IDEALISMO: representação dos sentimentos mais nobre em uma linha de conduta voltada
para as causas em que acredita e para os princípios que adota. 

PATRIOTISMO: atitude de amor à pátria e respeito aos símbolos e às instituições nacionais. 

17
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ATRIBUTOS DA 
ÁREA AFETIVA

c. Complementarmente aos valores e requisitos já mencionados, os atributos a seguir referem-

se àqueles identificados como os mais representativos para o desenvolvimento,
aprimoramento e avaliação, em particular nos militares de carreira. 

ABNEGAÇÃO: capacidade de renunciar aos interesses pessoais em favor da instituição,
grupos e / ou pessoas. 

ADAPTABILIDADE: capacidade de se ajustar apropriadamente às mudanças de situações. 

APRESENTAÇÃO: capacidade de demonstrar atitudes e porte condizentes com os padrões
militares.

AUTOCONFIANÇA: capacidade de demonstrar segurança e convicção em suas atitudes, nas
diferentes circunstâncias. 

AUTOCRÍTICA: capacidade de avaliar as próprias potencialidades e limitações frente à ideias,
sentimentos e / ou ações. 

CAMARADAGEM: capacidade de estabelecer relações amistosas com superiores, pares e
subordinados. 

CIVILIDADE: capacidade de agir de acordo com as normas que regem as relações
interpessoais. 

COERÊNCIA: capacidade de agir em conformidade com as próprias idéias e valores, em
qualquer situação. 

COMBATIVIDADE: capacidade de lutar, sem esmorecer, pelas idéias e causas em que acredita
ou por aquelas sob sua responsabilidade. 

COMPETITIVIDADE: capacidade de disputar, simultaneamente, com outrem, visando um
objetivo. 

COMUNICABILIDADE: capacidade de relacionar-se com outros por meio de ideias e ações. 

18
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ATRIBUTOS DA 
ÁREA AFETIVA

COOPERAÇÃO: capacidade de contribuir espontaneamente para o trabalho de alguém e/ou
de uma equipe. 

CORAGEM: capacidade para agir de forma firme e destemida, diante de situações difíceis e
perigosas, seguindo as normas de segurança. 

CRIATIVIDADE: capacidade de produzir novos dados, idéias e/ou realizar combinações
originais, na busca de uma solução eficiente e eficaz. 

DECISÃO: capacidade de optar pela alternativa mais adequada, em tempo útil e com
convicção. 

DEDICAÇÃO: capacidade de realizar, espontaneamente, atividades com empenho e
entusiasmo.

DINAMISMO: capacidade de atuar ativamente com intenção determinada. 

DIREÇÃO: capacidade de conduzir e coordenar grupos e/ou pessoas, na consecução de
determinado objetivo. 

DISCIPLINA: capacidade de proceder conforme normas, leis e regulamentos que regem a
instituição. 

DISCIPLINA INTELECTUAL: capacidade de adotar e defender a decisão superior e/ou do
grupo mesmo tendo opinado em contrário. 

DISCRIÇÃO: capacidade de manter reserva sobre fatos de seu conhecimento que não devam
ser divulgados. 

EQUILÍBRIO EMOCIONAL: capacidade de controlar as próprias reações para continuar a agir,
apropriadamente, nas diferentes situações. 

FLEXIBILIDADE: capacidade de reformular planejamentos e comportamentos, com prontidão,
diante de novas exigências. 
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ATRIBUTOS DA 
ÁREA AFETIVA

IMPARCIALIDADE: capacidade de julgar, com isenção, sem se envolver emocionalmente. 

INICIATIVA: capacidade para agir, de forma adequada e oportuna, sem depender de ordem
ou decisão superior. 

LIDERANÇA: capacidade de dirigir, orientar e propiciar modificações nas atitudes dos
membros de um grupo, visando atingir os propósitos da instituição. 

METICULOSIDADE: capacidade de agir atendo-se a detalhes significativos. 

OBJETIVIDADE: capacidade de destacar o fundamental do supérfluo para a realização de
uma tarefa ou solução de um problema. 

ORGANIZAÇÃO: capacidade de desenvolver atividades de forma sistemática e eficiente. 

PERSISTÊNCIA: capacidade de manter-se em ação continuadamente, a fim de executar uma
tarefa vencendo as dificuldades encontradas.

PERSPICÁCIA: capacidade de perceber, pronta e integralmente, os detalhes de uma situação
ou problema, seus significados práticos e implicações. 

PERSUASÃO: capacidade de convencer pessoas a adotarem idéias ou atitudes que sugere. 

PREVISÃO: capacidade de antecipar-se a fatos e situações, antevendo alternativas viáveis, de
modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de uma tarefa. 

RESPONSABILIDADE: capacidade de cumprir suas atribuições assumindo e enfrentando as
consequências de suas atitudes e decisões. 

RESISTÊNCIA: capacidade de suportar, pelo maior tempo possível, a fadiga resultante de
esforços físicos e/ou mentais, mantendo a eficiência. 

RUSTICIDADE: capacidade de adaptar-se a situações de restrição e/ou privação, mantendo a
eficiência. 
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ATRIBUTOS DA 
ÁREA AFETIVA

SENSIBILIDADE: capacidade de perceber e compreender o ambiente, as características e
sentimentos de pessoas e/ou grupos, buscando atender aos seus interesses e necessidades. 

SOBRIEDADE: capacidade de agir com austeridade em relação a hábitos, costumes e
procedimentos na vida particular e profissional. 

SOCIABILIDADE: capacidade de estabelecer interação com as pessoas propiciando um
ambiente cordial. 

TATO: capacidade de lidar com as pessoas sem ferir suscetibilidades. 

TOLERÂNCIA: capacidade de respeitar e conviver com idéias, atitudes e comportamentos
diferentes dos seus. 

ZELO: capacidade de cuidar dos bens móveis e imóveis que estão ou não sob sua
responsabilidade.

EADO - 2022EADO - 2022
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Conhecer, estudar e praticar as condutas previstas no Regulamento da Academia
de Polícia Militar (RAPM), Separata do BGPM nº 24;

Conhecer, estudar e praticar o Regimento Interno da Escola de Formação de
Oficiais (RI-EFO);

Conhecer, estudar e praticar a Instrução de Educação de Polícia Militar nº
011/2019 (IEPM 11/19), além de todas as normas afetas ao discente da EFO;

Conhecer, estudar e praticar a Portaria Normativa 660 do Ministério da Defesa –

Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar
das Forças Armadas (RCONT), o qual se aplica à PMMG.

O Estagiário do EAdO recém-ingresso na Academia de Polícia Militar (APM) será
formado para ser futuro Oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Portanto, deverá se
atentar a vários fatores que o auxiliarão no dia-a-dia da Escola de Formação de
Oficiais (EFO) – A Escola de Comandantes.

OBSERVAÇÃO: As padronizações gerais previstas acima servem como referência
para o Estagiário do EAdO, mas não o isentam de conhecer o conteúdo de todos os
regramentos pertinentes à rotina militar na Escola de Formação de Oficiais.

EADO - 2022EADO - 2022

ORIENTAÇÕES
GERAIS
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 Camiseta branca sem nome;

 Calça jeans azul marinho modelo tradicional;
 Cinto preto de nylon com fivela PMMG;

 Meias brancas de cano médio;

 Tênis preto;

 Chinelo preto;

 Boné branco;

 Boné caqui (cor da farda da PMMG);

 Uniforme D1 – educação física (short com listra lateral vermelha);

 Sunga azul (para policiais masculinos);
 Maiô, toper e tensor ambos na cor azul (para policiais femininas);
 Cantil preto com capa para transporte preta;

 Toalha de banho branca;

 02 (dois) cadeados com segredo;

 Mochila preta;

 Relógio predominantemente preto;

 Transterno preto;

 Bloco de anotações (porte obrigatório);

 Caneta azul com corpo transparente modelo Bic (porte obrigatório);

 Hinário (porte obrigatório)

 Cópia do documento de identidade plastificado (porte obrigatório);

 Máscaras cirúrgicas branca (porte obrigatório);

 Frasco de álcool em gel (porte obrigatório).

Para o início do Estágio, é obrigatória a aquisição e apresentação do Estagiário com
os seguintes materiais:
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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ORIENTAÇÕES
GERAIS
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MATERIAIS OBRIGATÓRIOS
PARA O INÍCIO DO ESTÁGIO



Os Estagiários deverão estar portando, obrigatoriamente, originais e cópias

plastificadas da identidade civil (RG ou CNH para os ex-civis), bloco de anotações

e hinário, os quais deverão ser acondicionados no bolso da frente, lado direito, da

calça do B12; 

Em razão da pandemia do Covid-19, utilizar máscara cirúrgica branca cobrindo

nariz e boca (não utilizar máscara de pano ou TNT). O Estagiário deverá portar, no

mínimo, 04 máscaras e 01 frasco de álcool em gel (aproximadamente 50 ml), os

quais ficarão no bolso da frente, lado esquerdo, da calça do B12; 

Os documentos pessoais e materiais de proteção ao Covid-19 deverão estar

acondicionados em sacos plásticos, de forma organizada;

Utilizar relógio predominantemente preto, no braço esquerdo;

Estando fardado e com mochila, o Estagiário deverá carregá-la pela alça, com a

mão esquerda;

A calça do B12 não poderá estar colada ao corpo, tampouco acima do tênis ou

sobrando tecido sobre ele, devendo ser ajustada, de maneira que não atrapalhe

os diversos movimentos do militar em forma ou atividades;

Os documentos e materiais de porte obrigatório não poderão ultrapassar a borda

do bolso da calça do B12;

A caneta na cor azul será portada no bolso direito de trás da calça jeans quando

estiverem em forma, devendo a tampa da caneta estar afixada na borda do bolso.

Quando forem se assentar, colocá-la no bolso da frente, lado direito; 

O tênis, na cor preta, deverá estar devidamente limpo e engraxado.
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ORIENTAÇÕES
GERAIS
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PADRONIZAÇÕES
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ADORNOS

ÓCULOS
Deve ser utilizado óculos com armações discretas, de cor preta, prateada, dourada ou
marrom. Está proibido o uso de óculos de sol para entrar em forma, somente
mediante liberação do NAIS da APM.



CORTE DE CABELO FEMININO
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ORIENTAÇÕES
GERAIS
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CORTE DE CABELO MASCULINO

NÃO é permitido: 1) raspar a cabeça, salvo para o Estagiário cuja queda de cabelo
tenha atingido área superior a 40% da superfície do couro cabeludo; 2) o uso de
bigode ou barba.



Ao iniciar sua jornada na PMMG por meio do EAdO, na condição de civil, você fará
uso do uniforme denominado B12, composto de tênis e cinto de nylon pretos, meias
e camiseta brancas, calça jeans azul escuro e boné branco.
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UNIFORME DE
ADAPTAÇÃO
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a) A calça jeans deverá ter
modelagem mais larga de modo
que permita a aposição de vinco ao
ser passada. A calça jeans DEVERÁ,
ainda, ter tom azul escuro, não será
permitida calça jeans com tom azul
claro;

 

b) É PROIBIDO o uso de calça jeans
com modelagem “colada” ao corpo,
principalmente às Estagiárias do
sexo feminino; 

c) É PROIBIDO o uso de calça com cós baixo, com zíper de tamanho inferior a 12
centímetros; 

d) camiseta branca de gola olímpica deve ser usada para dentro da calça; 

e) as Estagiárias do sexo feminino deverão utilizar sob a camiseta top ou maiô na cor
azul (para se evitar efeitos de transparência da blusa no contato com água); 

f) É PROIBIDO o seu uso sobreposto por outras peças de vestuário, exceção feita à
jaqueta dupla face, em tempos de frio, sendo que deve ser observada a uniformidade
da tropa para uso; 

g) O uniforme de adaptação (B12) DEVERÁ estar extremamente passado e limpo,
sendo feita inspeção em todas as chamadas, manhã, tarde e noite. Haverá adoção de
medidas disciplinares em caso de descumprimento. 



Camiseta de gola olímpica, confeccionada em malha, na cor branca, para
composição dos Uniformes B12 e D1, conforme modelo abaixo:
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UNIFORME DE
ADAPTAÇÃO

Boné confeccionado em tecido misto de poliéster e algodão, na cor branca, sem
qualquer marca, desenho ou bordado, com ajustador em plástico fixado na parte de
trás, na cor do tecido.
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Após a definição dos nomes funcionais
dos Estagiários, deverá ser inserida na
camiseta branca a logomarca da Escola
de Formação de Oficiais, a abreviação
de Estagiário ("EST"), seguida do nome
funcional e da designação do curso
("EADO"), conforme a Instrução de
Educação de Polícia Militar nº 012/2019.
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OUTRAS PEÇAS DE
UNIFORME
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Boné caqui

Uniforme D1 Modelo de maiô feminino

Modelo de top feminino

Sunga azul



BRADO DO
"FORA DE FORMA"
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E S C O L A  D E  F O R M A Ç Ã O  D E
O F I C I A I S !

COM ÉTICA, HONRA E
DISCIPLINA!

F O N T E  D O  S A B E R  E  D A
D O U T R I N A !

F O R J A N D O  O  F U T U R O
C O M A N D A N T E !

Esse brado é entoado com energia
e vibração pela tropa de discentes
da Escola de Formação de Oficiais
por ocasião da liberação após o
término das atividades diárias
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