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ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 
 

 
Orientações ao Ato de Convocação do CSTGSP-2017 – EFO. 
Rfr.: Edital DRH/CRS n. 17/2016 de 06 de Dezembro de 2016. 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS 
 
 

Prezados candidatos, 
 
Aproveitamos a publicação do resultado final do Concurso ao Curso de Habilitação de 
Oficiais regulado pelo Edital DRH/CRS n. 17/2016, para estipular a data para 
apresentação de documentação para fins de matrícula, conforme abaixo especificado. 
 
 
1. Data/hora e local de apresentação de TODOS os candidatos: 
 
Data da chamada: 17/07/2017 (segunda-feira). 
Horário da chamada: 08h30min. 
Local da chamada: Escola de Formação de Oficiais (EFO), situada à Rua Diabase, n. 
320, bairro Prado, Belo Horizonte-MG, no auditório da EFO. 
Uniforme: O da atividade 
                   
2. Orientações para a matrícula dos candidatos: 
 
Na oportunidade, os candidatos aprovados no certame deverão apresentar, conforme já 
previsto em Edital, os seguintes documentos: 
 

DOCUMENTO ORIENTAÇÃO 

Requerimento de matrícula Encontra-se disponível ao final destas 
orientações. Deverá ser preenchido, 
impresso, assinado e entregue no ato da 
matrícula. 

Ofício padrão de apresentação, expedido 
pela Unidade de origem, conforme modelo 
específico. 

Na PMMG, o documento é regulado IRH n. 
198/2001. O militar deverá estar de posse 
do citado ofício na data de apresentação 
dos demais documentos. 
 
São dados mínimos a serem inseridos no 
Ofício Padrão de Apresentação: 
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1. tempo de efetivo serviço do militar; 
2. conceito disciplinar do militar, nos termos 
do CEDM; 
3. se o militar foi sancionado nos 24 meses 
anteriores por mais de uma transgressão de 
natureza grave; 
4. se o militar encontra-se aprovado em 
todas as avaliações no último Treinamento 
Policial Básico ou equivalente no CBMMG; 
5. inspeção de saúde: se o militar encontra-
se “apto para curso” em inspeção de saúde 
nos termos da Resolução Conjunta nº 4278, 
de 10/10/2013; 
6. Se o militar está submetido a PAD ou 
PAE; 
7. Não ter sofrido sentença condenatória, da 
qual esteja cumprido pena, ou aguardando 
decisão em instância superior e não poderá 
estar indiciado em IPM, salvo se houver 
declaração de ação legítima (neste caso, 
deve-se trazer cópia da referida 
declaração para efetivação da matrícula); 
8. Se o militar preenche todos os requisitos 
para a efetivação de sua matrícula no curso 
citado, de acordo com as exigências 
constantes do Edital DRH/CRS n. 17/2016 
de 06 de Dezembro de 2016. 

Papeleta Médica O documento deverá ser entregue em 
envelope lacrado, devidamente encerrado 
pela SAS ou NAIS da Unidade. 
Somente original. 

Ficha de Alterações Deverá ser encerrada pela Unidade de 
origem do militar. 
 
Somente original. 

Título de Eleitor Original e cópia. 
Não é necessária cópia autenticada em 
cartório. 

Certidão de quitação eleitoral A certidão deverá ser apresentada em via 
original, conforme fornecida pelo respectivo 
órgão. 
 
Disponível no sítio 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoe
s/certidao-de-quitacao-eleitoral 
 
Deve ser apresentada com data de emissão 
não superior a 30 dias. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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Diploma, certificado ou declaração de 
conclusão do ensino médio ou equivalente,, 
fornecido por instituição de ensino oficial ou 
regulamente reconhecida ou autorizada 
pelo órgão governamental competente, com 
data de expedição de, no máximo, até a 
data da matrícula. 

Original e cópia. 
 
Não é necessária cópia autenticada em 
cartório. 

Histórico escolar O documento deverá ser apresentado em 
original ou em caso de cópia, deverá esta 
última estar acompanha do original, que 
será devolvida ao candidato após 
conferência. 

 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 

1. As orientações constantes do presente documento têm a finalidade de facilitar as 
providências a serem adotadas pelos candidatos quando da apresentação dos 
documentos para matrícula, não implicando em assunção de responsabilidade inerente ao 
candidato quanto às suas incumbências previamente estabelecidas no edital do certame; 

 
 

2. Os telefones de contato com a EFO são os seguintes: (31) 2123-9453. Dúvidas 
poderão ser esclarecidas via contato telefônico ou pelo PA: Secretaria de Ensino/Efo; 

 
3. Outras informações serão divulgadas oportunamente por meio do Portal do CRS, no 

endereço: www.pmmg.mg.gov.br/crs; 
 

4. Os candidatos não deverão trazer sua pasta funcional, conforme prescreve a IRH 
198/2001, as quais serão remetidas pelas Unidades de origem, após encerradas. 
 
 

Belo Horizonte/MG, 27 de junho de 2017. 
 
 
 

ANDERSON DE OLIVEIRA, TEN-CEL PM 
COMANDANTE DA EFO

mailto:efo@pmmg.mg.gov.br
http://www.pmmg.mg.gov.br/crs
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AO SENHOR TEN CEL COMANDANTE DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 
 
 
 

O ________________________________________________(nome completo), brasileiro nato, 

________________ (estado civil) carteira de identidade n.________________________, CPF n. 

______________________, devidamente aprovado e classificado dentro do limite de vagas, no 

Concurso Público para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia 

de Gestão em Segurança Pública(CHO/CSTGSP-2017) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 

ano de 2017, regulado pelo Edital DRH/CRS 17/2016 de 06 de dezembro de 2016, vem 

REQUERER sua matrícula no CHO/CSTGSP-2017, para fins de direito. 

 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
 
Belo Horizonte, 17 de Julho de 2017. 
 
 
 

____________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 

 
Em  ____ de __________ de 2017 

 

Ao Sr. Ten Cel PM Comandante da EFO 
 
Face ao requerimento apresentado pelo candidato acima qualificado, emito parecer: 
 
(   ) pelo deferimento, vez que o candidato entregou toda documentação. 
 
(   ) pelo indeferimento, posto que ___________________________________________. 
 
 

_____________________________________________ 
SECRETÁRIO DE ENSINO 

 
 
 
(   ) DEFIRO       (   ) INDEFIRO 
 
 
Quartel em Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2017. 
 
 

____________________________________________ 

ANDERSON DE OLIVEIRA, TEN-CEL PM 
COMANDANTE DA EFO
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ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS DISCENTES CHO/CSTGSP/2017 
 

1) A chamada dos discentes para início das atividades escolares, que será 
divulgada no dia da matrícula, será realizada no pátio da escola, razão pela 
qual recomenda-se chegar ao local com pelo menos 20 (vinte) minutos de 
antecedência; 
 

2) Os candidatos militares do sexo masculino, deverão apresentar-se com o 
cabelo cortado e a barba feita, atendendo os padrões constantes no 
RUIPM, trajando o uniforme C-1 completo (modelo  estabelecido pelo novo 
catálogo de fardamento, utilizando boina com florão de pano para aluno CHO, 
e com platina de Aluno CHO, sem plaqueta de identificação, tendo em vista 
que os nomes funcionais serão definidos pela Coordenação do Curso a 
posteriori. 
 
3) Os militares poderão utilizar os alojamentos da escola para a troca de 
roupa, ressaltando que no primeiro dia ainda não haverá a disponibilidade de 
armários para a guarda dos materiais, o que será disponibilizado conforme 
disponibilidade da EFO; 
 

4) Para os discentes do CHO/CTSGSP/2017, fica em destaque as práticas 
dos preceitos básicos de hierarquia e disciplina, especialmente ao constante 
no Estatuto dos Militares de Minas Gerais em especial ao art. 9º, inciso II, 
alínea b), e com o parágrafo único do mesmo artigo, esses todos combinados 
com o art. 11, inciso II do mesmo dispositivo da Lei 5.031 de 1969, as seguir; 
 

Art. 9º […] 

II - Praças Especiais de Polícia 

a) Aspirante a Oficial 

b) Cadetes do último ano do Curso de Formação de Oficiais 
e Alunos do Curso de Habilitação de Oficiais;(Alínea com 
redação dada pelo art. 3º da Lei Complementar nº 95, de 
17/1/2007.) 

c) Cadetes do Curso de Formação de Oficiais dos demais 
anos;(Alínea acrescentada pelo art. 3º da Lei Complementar 
nº 95, de 17/1/2007.) 

[...] 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o Cadete do último 
ano do Curso de Formação de Oficiais tem precedência 
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funcional em relação ao Aluno do Curso de Habilitação de 
Oficiais.(Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei 
Complementar nº 95, de 17/1/2007.) 

Art. 11 - A precedência hierárquica é regulada: 

I - Pelo posto ou graduação; 

II - pela antiguidade no posto ou graduação salvo quando 
ocorrer precedência funcional, estabelecida em lei ou 
decreto. 

Parágrafo Único - O aspirante a oficial frequentará o círculo 
dos oficiais subalternos. 

 
5) As policiais femininas utilizarão o C-1 completo (modelo  estabelecido pelo 
novo catálogo de fardamento, utilizando boina com florão de pano para aluno 
CHO, e com platina de Aluno CHO, sem plaqueta de identificação, tendo 
em vista que os nomes funcionais serão definidos pela Coordenação do 
Curso a posteriori, e com o penteado coque, igualmente atendendo os 
padrões constantes no RUIPM; 
 

6) A todos os discentes do CHO/CSTGSP/2017 fica vedado o deslocamento 
externo à APM com o fardamento sem a plaqueta de identificação do nome 
funcional; 
 

7) Para os alunos do CHO/CSTGSP/2017 não há, em princípio, 
disponibilidade de vagas para estacionamento de veículos no interior da 
APM, por ocasião da realização do curso em referência; 
 

8) No início do curso o candidato deverá possuir os seguintes uniformes: 
 
- A2 (Uniforme de Cerimônia Marrom com quepe “florão de Aluno Oficial em 
pano” e platina de Aluno CHO, Obs: já no tecido panamá); 
- B1 (Uniforme para Policiamento Ostensivo Geral com boina e florão de 
pano, passadeira de Aluno CHO); 
- C1 (Uniforme de Trânsito e Expediente com boina, florão de pano e platina 
de Aluno CHO, calça no tecido panamá); 
- D1 (Uniforme de Educação Física) e D2 (Agasalho de Educação Física); 
- Camiseta branca de gola olímpica sem nome funcional, que deverá ser 
bordado posteriormente; 
 

9) Em razão da situação funcional e das características singulares do Curso 
em comento, sugerimos a aquisição de um número telefônico (celular)  com o 
DDD (31) Belo Horizonte/MG; 

 

10) Em razão da ausência de alojamentos para os discentes nas 
dependências da APM, esses deverão no primeiro dia de aula do CHO, 
repassar a Coordenação os respectivos endereços de domicílio na cidade de 
Belo Horizonte/RMBH; 
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11) Para o primeiro dia de curso os discentes deverão providenciar dois 
cadeados de segredo, às suas expensas, para utilização dos armários e 
escaninhos localizados na escola; 

 

12) Por ocasião da apresentação na EFO para o período de matrícula, o 
militar deve apresentar-se com o Uniforme DA ATIVIDADE, portando todos os 
documentos referentes a matrícula, atentando-se especialmente aos dados 
constantes no Ofício Padrão e modelo de referência (referência a Instrução 
de Recursos Humanos – IRH 198), bem como, a previsão da inspeção de 
saúde realizada na unidade de origem com no máximo até 05 dias anteriores 
ao início do curso. 

 

13) Contatos:  

Coordenação do CHO : (31) 2123-9444 
Seção Administrativa: (31) 2123-9445 
EFO – PABX: (31) 2123-9447 
 
 
 

Belo Horizonte, 27 de julho de 2017. 

 

ANDERSON DE OLIVEIRA, TEN-CEL PM 
COMANDANTE DA EFO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


