
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS

                                  Belo Horizonte, 06 de novembro de 2019.

Of. Nº 897/2019 - EFAS

Aos: Senhores Comandantes, Diretores e Chefes

Assunto: Orientações aos militares aprovados ao Concurso do CFS/CSTSP-2019

Solicitamos  a  Vossas  Senhorias  recomendar  o  cumprimento  e  a  ampla

divulgação das informações e orientações referentes à convocação de Cabos e

Soldados de 1ª Cl PM, para o Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior

de Tecnologia em Segurança Pública (CFS/CSTSP) do QPPM e QPE, da Polícia

Militar de Minas Gerais, para o ano de 2019, a ser realizado na EFAS (Escola de

Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos).

1. MATRÍCULA

Para a efetivação da matrícula na EFAS, os alunos convocados para o CFS/

CSTSP/2019, deverão preencher os requisitos previstos nos itens 2 e 7 do Edital

DRH/CRS Nº 03/2019, de 27 de março de 2019.
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2. APRESENTAÇÃO

2.1 Data: 22 de novembro de 2019 - Sexta-feira

2.2 Horário: 08h30min

2.3 Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos

2.4 Endereço: Rua Doutor Gordiano, nº 123, Bairro Prado, Belo Horizonte/ MG

2.5 Uniforme: C1 com boina (desarmado) em conformidade com o R-123 RUIPM

3. DOCUMENTAÇÃO

3.1 Apresentar no ato na matrícula o ofício padrão de apresentação expedido pela

Unidade  de  origem,  contendo  todas  as  informações  do  militar  convocado,

mormente se desimpedido ou não (inspeção de saúde, treinamento policial militar,

lançamento das férias anuais referentes ao ano que faz juz, conceito e aspectos de

justiça e disciplina),  conforme o previsto no Edital do concurso, na Instrução

de Recursos Humanos (IRH) nº 198/2001 e na Lei Estadual nº 14.310/2002.

3.2 Todos os itens do ofício padrão devem ser conferidos e verificados se estão de

acordo  com os  itens  2  e 7 do  Edital  do  concurso,  sendo responsabilidade    da  

Unidade  de  origem    do  militar    aprovado,  classificado  e    convocado    para  

matrícula,   averiguar, conferir e inserir no ofício padrão se estes satisfazem as  

condições     exigidas para matrícula  .   Caso o candidato não preencha os requisitos,

deixe de entregar a documentação de forma completa, legível e sem rasuras, não

compareça para  a  matrícula,  na  data  prevista  ou  apresente documentos  ou

informações falsas ou incompletas, não terá sua matrícula efetivada no CFS/CSTSP,

sendo convocado o próximo candidato não classificado dentro das vagas, se houver.

3.3 Outros documentos: apresentar diploma ou declaração de conclusão do ensino

médio e histórico escolar, fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente
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reconhecida  ou  autorizada  pelo  órgão  governamental  competente,  com  data  de

expedição de, no máximo, até a data da matrícula. Para a matrícula serão aceitas,

provisoriamente, declarações firmadas pela secretaria escolar, dos candidatos que

concluíram  o  ensino  médio,  ou  equivalente,  bem  como  a  formação  técnica

compatível,  e  ainda  não  tiveram diploma  de  conclusão  de  curso  expedido  pela

Instituição de Ensino. O candidato terá o prazo máximo de 06 (seis) meses para

apresentar o diploma, sob pena de cancelamento da matrícula.

4. UNIFORMES

4.1 Os  Uniformes  deverão  estar  em  conformidade  com  o  RUIPM.  O  discente

deverá  utilizar  a  tarjeta  ou  plaqueta  com  o  nome  funcional  que  usava  na  sua

Unidade de origem, devendo aguardar definição do  nome  funcional no início do

curso, a fim de que providencie a confecção da nova identificação, se for o caso.

No transcorrer do curso, o discente deverá ter, no         mínimo:  

- 02 (dois) pares de B1 no modelo Safári - Rip Stop, com cinto tático e coldre de

cintura  em polímero,  coturno  de  couro/cano  de  lona,  em conformidade  com o

RUIPM;

- 02 (dois) pares de C1;

- 01 par de B10;

- 02 (dois) pares de D1 (educação física);

- 01 (um) par de D2 (agasalho) para os empenhos necessários durante o curso;

- 01 (um) cantil na cor preta e 01 (um) boné regulável cáqui, para as atividades do

curso, a partir da 1ª semana.

4.2 O discente deverá observar quanto ao modelo do fardamento, devidamente

regulamentado pelo catálogo de peças, por meio do RUIPM e Notas Instrutivas da
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Diretoria de Apoio Logístico (DAL), sendo vedado o   uso   de peças   que   estejam  

fora do         padrão.  

5. DISPENSAS MÉDICAS

5.1 Todos os alunos dispensados/licenciados médicos deverão no ato da matrícula

apresentar a devida dispensa/licença médica, expedida pelo médico da Unidade,

contendo o período da dispensa e os itens,  conforme  Resolução Conjunta nº

4278, de 10/10/2013.

6.  COMPARECIMENTOS  DE  MILITARES  À  JUSTIÇA  E  PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS

6.1 As  Unidades  que  receberem  requisições  judiciais  ou  procedimentos

administrativos devem comunicar à autoridade requisitante a situação do militar

requisitado, sugerindo que a audição seja realizada após o período acadêmico ou

através de carta precatória.

7. VESTIÁRIO E ARMÁRIOS

7.1 A  EFAS  não  oferecerá  alojamento  para  os  discentes  do  CFS,  todavia,

disponibilizará vestiários masculino e feminino, a fim de que possam armazenar os

fardamentos e utensílios de higiene pessoal. A sentinela da EFSd está orientada a

informar  aos  discentes  que  necessitarem  fazer  uso  das  instalações  antes  da

chamada prevista para o dia 22Nov19-Sex, acerca da localização daqueles.

7.2 O discente deverá trazer 02 (dois) cadeados de segredo, com 03 (três) dígitos,

para serem utilizados no armário do vestiário e no escaninho disponibilizado próximo

à sala de aula; e ainda 01 (um) cadeado de chave pequeno para acondicionamento

do armamento particular na intendência da EFAS.

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=75B450BA2D9



8. ESTACIONAMENTO

8.1  NÃO  há  previsão  ou  autorização  para  estacionamento  de  veículos  de  04

(quatro) rodas (carros) no interior  do Complexo da Academia de Polícia Militar

(APM).

8.2 O estacionamento de veículos de 02 (duas) rodas poderá ser liberado após

levantamento da demanda e disponibilidade da Escola. Nesse caso, a autorização

dar-se-á somente após o cadastramento e afixação de credenciais (“lacres”) pela

Coordenação de curso. Para tanto, torna-se necessário que os discentes estejam

com toda documentação regularizada, tanto do veículo quanto do condutor.

8.3 Recomendamos aos  militares  que  utilizam veículos  particulares a  chegarem

mais cedo para que estacionem em locais permitidos nas imediações da APM, visto

a dificuldade na localização de vagas públicas no entorno do complexo acadêmico. 

9. ARMAMENTO PARTICULAR

9.1 O discente em curso deverá deixar o armamento particular na intendência da

EFAS, que estará disponível a partir das 06 horas, mediante apresentação do CRAF

(Certificado  de  Registro  de  Arma  de  Fogo)  e  identidade  funcional, sendo

terminantemente proibido entrar/permanecer em forma e em sala de aula portando

arma de fogo,  bem como manter  armamento  no interior  do vestiário.  É proibido

guardar o armamento particular em armários ou escaninhos, e o armamento deverá

ser mantido na intendência da EFAS apenas no período de atividades acadêmicas.

10. MORADIAS

10.1 Orientamos que, aqueles que necessitarem, escolham ambientes adequados
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para acomodações/moradia, estudo e descanso, durante o curso, além de fácil

deslocamento para a EFAS.

11. CARTÃO DE VACINA

11.1 O discente deverá apresentar no 1º dia letivo (06Jan20-Seg) o cartão de

vacina “adulto” devidamente atualizado, com as seguintes vacinas obrigatórias:

hepatite B, febre amarela, tétano e tríplice viral.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Recomendamos  que  toda  gestão  relacionada  a  recursos  humanos,  que

possa interferir no ato de matrícula do candidato, seja solucionada em tempo hábil

nas Unidades   de   origem   dos   militares  , a fim de evitar transtornos posteriores.

12.2 As  questões  referentes  à  ajuda  de  custo,  nos  casos  em  que  houver

previsão, deverão ser dirimidas nas Unidades de origem, antes do início do

curso.

12.3 Todos os militares convocados para a matrícula no CFS/CSTSP-2019 deverão,

quando da apresentação na EFAS, estarem cadastrados na INTRANETPM.

12.4 O  oficial  médico  responsável  pela  avaliação deverá  preencher  o  relatório

constante  do  Anexo  “I”  do  Edital  do  CFS  para  os  militares  dispensados

definitivamente pela JCS, o qual deverá ser levado, juntamente com o original do

ofício  padrão,  pelo  militar  convocado  na  data  de  apresentação  para  matrícula

prevista para a data de 22/11/2019.

12.5 A Resolução nº 4786, de 25 de março de 2019, alterou o período de duração do
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CFS/CSTSP-2019  para  12 (doze)  meses.  Em conformidade  com o artigo  12 da

Resolução  nº  4616,  de  19  de  outubro  de  2017,  NÃO  HAVERÁ  o

encerramento/movimentação das pastas funcionais das Unidades de origem

para a EFAS.

12.6 Conforme disposto no Memorando 06.0/2019 – APM, de 24 de outubro de 2019,

as férias dos militares previstas para ocorrerem no ano de 2019, que coincidam

com o período de início  do curso,  deverão ser  cassadas nas Unidades de

origem, não cabendo à APM ou aos Centros/Escolas subordinados realizar

essa cassação.  

12.7  Ressaltamos a necessidade do candidato ser habilitado ou possuir permissão

para dirigir, em CNH de qualquer categoria, exclusivamente para os candidatos às

vagas do QPPM, bem como, possuir credenciamento para direção de viatura da

PMMG, com o nº da publicação em BI em seu ofício padrão.

Respeitosamente,

Maria de Fátima Rufino Figueiró de Lourdes, Ten Cel PM
Comandante da EFAS
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