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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

EDITAL DRH/CRS Nº 05/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018 

 
CONCURSO Nº 0518 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E CONVOCAÇÃO DOS CABOS PARA O CURSO 
ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, DO QPPM E QPE, DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2018 (CEFS /2018) - TURMA 

ÚNICA 

 
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E A CHEFE DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso 
de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 
4.452, de 14/01/2016, tendo em vista a autorização concedida pela Resolução nº 
4.588, de 27/07/2017; observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto; a Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações; o Decreto nº 46.298, de 
19/08/2013, alterado pelo Decreto n° 46.569, de 30/07/2014; a Resolução nº 4.210, 
de 23/04/2012; a Resolução nº 4.278, de 10/10/2013 e suas alterações; e legislação 
complementar pertinente à matéria e, em particular, as normas estabelecidas neste 
edital, exaram o presente que regula a inscrição e convocação dos Cabos para o 
Curso Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 
2018 (CEFS/2018) – Turma Única. 
 

1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 A convocação será regida por este edital e gerenciada pela Diretoria de 
Recursos Humanos (DRH), por meio do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) 
da PMMG. 
 

1.2 Poderão se inscrever para o curso todos os Cabos promovidos até o ano de 
2010, independente do quadro e categoria. 
 
1.3 O CEFS tem por finalidade formar Sargentos, mediante aquisição de 
conhecimentos mínimos necessários ao desempenho das diversas funções 
atinentes ao cargo e funcionará de forma centralizada, na modalidade 
semipresencial, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EFAS) da 
Academia de Polícia Militar (APM), sito à rua Dr. Gordiano, nº 123, bairro Prado, 
nesta Capital. 
1.3.1 Conforme prevê a Resolução nº 4.588, de 27/07/17, o curso terá início no mês 
de setembro de 2018 e término previsto para o mês de dezembro de 2018, em 
regime escolar, em tempo integral, com dedicação exclusiva e atividades escolares 
extraclasse após as 18:00 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, 
durante o período presencial na EFAS. 
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1.4 Após a conclusão com aproveitamento do CEFS, o militar será promovido à 
graduação de 3º Sargento, desde que, atenda aos requisitos para a promoção. 
 
1.5 Ao final do curso, o militar concludente poderá ser movimentado para uma das 
unidades da Região de origem. O militar oriundo das Unidades Administrativas da 
capital e do CPE poderá ser movimentado para as Unidades da RMBH (1ª, 2ª e 3ª 
RPM). Em todos os casos, serão observadas a necessidade e conveniência 
administrativas, vinculando sua opção aos critérios de classificação final no curso. 
 
 

2 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

2.1 As atribuições descritas para os cargos de Sargentos são decorrentes do 
previsto no art. 144, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 
1988; no art. 142 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989; no Decreto-
Lei nº 667, de 02/07/1969, que organiza as polícias militares e suas alterações; na 
Lei Estadual nº 6.624, de 18/07/1975, que aprovou a Organização Básica (LOB) e 
suas alterações; na Lei Estadual nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, que 
contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais; no Decreto Estadual nº 
18.445, de 15/04/1977, que regulamenta a LOB; e no Decreto Estadual nº 11.636, de 
29/01/1969, que aprovou o Regulamento Geral da PMMG e suas alterações. 
 
2.2 Descrições sumárias das atribuições: 
2.2.1 Cabo: exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais 
atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de 
duração do CEFS, conforme normas em vigor e regulamentos da EFAS. 
2.2.2 3º Sargento: Promover a segurança pública, por meio de atividades 
preventivas e repressivas nos diversos tipos de policiamento (geral, trânsito urbano e 
rodoviário, meio ambiente, guardas e outros). Para tanto, a atuação do Sargento 
compreende as seguintes atribuições específicas, dentre outras: 
a) supervisionar/comandar/realizar policiamento ostensivo fardado; 
b) comandar/executar atividades operacionais diversas; 
c) atender e solucionar ocorrências policiais de modo a manter ou restabelecer a 
ordem pública; 
d) redigir boletins de ocorrência e relatórios; 
e) estabelecer contatos com a comunidade, envolvendo-a na promoção da 
segurança pública; 
f) formular diagnóstico de segurança pública de seu subsetor de responsabilidade; 
g) auxiliar nas diversas atividades administrativas, desenvolver processos e 
procedimentos administrativos e confeccionar documentos administrativos diversos; 
h) pautar suas ações em preceitos éticos, técnicos e legais; 
i) comandar/conduzir viaturas da PMMG. 
2.2.3 A atuação do Sargento Especialista se dará, obedecidas as peculiaridades de 
cada especialidade, através do auxílio/assessoramento aos Oficiais nas atividades 
específicas da Unidade, podendo ser aproveitado na atividade-fim e na atividade-
meio da Corporação. 
 
2.3 Condições gerais de exercício do cargo: trabalhar tendo contato cotidiano com o 
público, de forma individual ou em equipe, sob supervisão permanente, em ambiente 
de trabalho que pode ser fechado ou a céu aberto, a pé, montado ou em veículos, 
em horários diversos (diurno, noturno ou em rodízio de turnos). Atuar em condições 
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de pressão e de risco de contágio de moléstias e de morte em sua rotina de 
trabalho. 
 
 

3 DA INSCRIÇÃO 
 

3.1 Antes de efetuar sua inscrição, o militar deverá conhecer o edital e certificar-se 
de que preenche o requisito previsto no subitem 1.2 desta norma, que regula o 
curso para o CEFS/2018, sendo vedado aos militares que não possuem esse 
requisito se inscreverem. 
3.1.1 Após a confirmação da inscrição pela internet no CEFS/2018, caso o militar 
seja convocado, o comparecimento para matrícula no curso passa a ser 
obrigatório, excetuando-se os casos nos quais o militar estiver temporariamente 
impedido, em virtude de sua condição física, de doença (inclusive do seu 
dependente), comprovada por intermédio de laudo, que deverá ser apresentado no 
ato da matrícula, emitido por Oficial QOS da PMMG da especialidade 
correspondente ao malefício de saúde apresentado, sob pena de ser 
responsabilizado administrativamente. 
 
3.2 As inscrições serão feitas somente via internet, através do site do CRS, no 
período estabelecido no cronograma de execução constante do ANEXO “A” deste 
edital. 
 

3.3 A inscrição via internet (online) obedecerá aos seguintes passos: 
a) no período estabelecido para inscrições, acessar o site 
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, no link inscrições on-line;  
b) inserir o CPF no campo específico e conferir os dados pessoais; 
c) caso haja alguma incorreção, fechar o navegador sem finalizar a inscrição e 
contactar a Seção de Recursos Humanos da Unidade para alteração da informação 
no Sistema Informatizado de Recursos Humanos – SIRH. Após a efetivação da 
alteração necessária no SIRH, retomar os passos descritos nas alíneas “a” e “b” 
para realizar a inscrição; 
d) após certificar-se da conformidade dos dados, confirmar a inscrição e retornar ao 
ambiente de inscrições on-line e clicar na opção “imprimir ficha de cadastro” para 
certificar-se do registro da inscrição no Sistema de Concursos – SMAF; 
e) no primeiro dia útil posterior ao preenchimento dos dados pessoais, conferir no 
mesmo site a efetivação da inscrição; 
f) a PMMG não se responsabiliza por inscrições não efetivadas por qualquer motivo 
de ordem técnica, seja do aparelho microcomputador, da transmissão de dados ou 
de congestionamento da rede, bem como por caso fortuito e força maior. 
 
3.4 O preenchimento dos dados pessoais no ato da inscrição é de inteira 
responsabilidade do candidato, que assume suas declarações, podendo responder 
penal, civil ou administrativamente, pelos dados lançados. 
 
3.5 Antes de efetivar sua inscrição, o candidato deverá conferir, minuciosamente, 
todos os dados lançados, principalmente os atinentes à sua identificação, pois 
somente serão convocados para matrícula os candidatos cujos dados coincidirem 
com o registrado no SIRH.  
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3.5.1 Caso algum dado esteja em desacordo com a atual situação do militar, este 
deverá procurar a SRH da Unidade de lotação, para atualização dos dados no 
sistema.  
 
3.6 O candidato deverá atentar, também, no momento da inscrição, para a correta 
seleção do concurso/curso para o qual concorrerá, pois serão consideradas nulas as 
inscrições realizadas para o concurso/curso diverso do pretendido pelo candidato.  
 
3.7 Durante todo o período de inscrição, será permitida ao candidato a retificação de 
eventuais erros de digitação ou acerto de dados. Encerrado o período de inscrições, 
o sistema será definitivamente fechado, arcando o candidato com as consequências 
dispostas nos subitens 3.4 e 3.9 deste edital. 
 
3.8 A inscrição no CEFS/2018 implica aceitação irrestrita das condições 
estabelecidas neste edital, bem como de todas as normas que o norteiam, em 
relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 
3.9 A constatação, em qualquer época, de irregularidades ou fraude na inscrição, ou 
não preenchimento do requisito previsto no subitem 1.2 deste edital, implicarão 
anulação de todos os atos decorrentes, sem prejuízo das sanções administrativas 
cabíveis. 
 
3.10 Não serão aceitas inscrições provisórias, condicionais, extemporâneas, ou que 
não atendam rigorosamente ao estabelecido neste edital. 
 
3.11 O simples fato do militar se inscrever para o CEFS/2018, não gera direito à 
matrícula, a qual será efetivada somente se o militar cumprir as exigências contidas 
neste edital. 
 
3.12 O Cabo que não obtiver aproveitamento satisfatório no curso, somente poderá 
ser convocado para novo curso, um ano após o término do primeiro, e o Cabo que 
desistir do curso após seu início, sem motivo justificado, somente poderá ser 
convocado para novo curso, dois anos após o término do primeiro. 
 

 

 
4 DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA 

 
4.1 O ato de convocação para matrícula será publicado na data prevista de 
06/08/2018, conforme ANEXO “A” deste edital. 
 
4.2 O militar convocado deverá satisfazer os seguintes requisitos básicos para 
matrícula no CEFS/2018: 
a) ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até o ano de 2010, nos 
termos da Resolução nº 4.588, de 27/07/17; 
b) estar classificado, no mínimo, no conceito "B", com até 24 (vinte e quatro) pontos 
negativos; 
c) não ter sido sancionado, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, por mais de 01 
(uma) transgressão disciplinar de natureza grave, transitada em julgado ou ativada;  
d) estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática com arma 
de fogo e na Avaliação Física Militar;  
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e) não estar submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), Processo 
Administrativo Disciplinar Sumário (PADS) ou Processo Administrativo de 
Exoneração (PAE); 
f) não ter sido reprovado ou desistido sem motivo justificado, do CEFS no qual foi 
regularmente matriculado, nos termos do art. 214 § 4º da Lei nº 5.301, de 
16/10/1969; 
g) satisfazer, até a data da matrícula, as condições de promoção dispostas na Lei nº 
5.301, de 16/10/1969 e alterações, e no Decreto nº 46.298, de 19/08/2013, alterado 
pelo Decreto n° 46.569, de 30/07/2014. 
 

4.3 Todas as condições previstas no item 4.2 das alíneas “a” a “g” serão exigidas na 
data da matrícula, e deverão ser averiguadas, conferidas e inseridas no Ofício 
Padrão pela Unidade do militar que o encaminhar para este ato, sob pena de 
eliminação deste e responsabilização do policial militar responsável pelas 
informações prestadas pela Unidade. 
 

4.4 As Unidades de origem dos militares deverão verificar no ato de resultado final 
de CEFS anteriores, conforme o previsto no Estatuto dos Militares do Estado de 
Minas Gerais, art. 214 § 4º, as situações de desligamento e reprovação previstas na 
letra “f” do subitem 4.2.   
4.4.1 Nos casos em que o militar tenha sido desligado do CEFS por desistência, a 
Unidade de origem do militar deverá verificar, também, junto ao ato de desligamento 
do curso expedido pelo Comandante da Unidade executora do curso, se há motivo 
justificado ou não para a desistência após o início do curso. 
 

4.5 Os militares dispensados definitivamente pela Junta Central de Saúde (JCS), de 
atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial-militar e que 
mantenham capacidade laborativa residual, poderão ser convocados para matrícula 
no curso, nos termos do art. 191 da Lei nº 5.301, de 16/10/1969, observado o 
disposto no subitem 5.3 deste edital. 
 
4.6 A constatação, em qualquer época, de irregularidade na inscrição e convocação, 
implicará cancelamento de matrícula e desligamento do curso. 
 
4.7 As Unidades deverão cumprir rigorosamente os prazos e disposições deste 
edital, cuja inobservância poderá ensejar responsabilidade civil, penal e 
administrativa. 

 

 

 
5 DA INSPEÇÃO DE SAÚDE 

 

5.1 A inspeção de saúde destina-se a verificação do estado de saúde do militar 
convocado para matrícula, objetivando aferir se este reúne condições físicas e 
mentais para frequentar o curso. 
 
5.2 A inspeção de saúde será realizada nos termos da Resolução Conjunta nº 4.278, 
de 10/10/2013 e suas alterações, e deverá ser procedida na Unidade do candidato, 
ou em Unidade que a apoie, no período compreendido entre a data de divulgação do 
ato de convocação para matrícula, prevista para o dia 06/08/2018, e o dia útil 
imediatamente anterior à data de envio da cópia do ofício padrão, via PA sendo esta 
prevista para o dia 31/08/2018, com publicação do resultado, se apto ou inapto para 
realização do curso, em BI. 
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5.3 Todos os militares convocados para matrícula, inclusive os dispensados 
definitivamente, deverão ser avaliados, nos mesmos termos, na inspeção de saúde. 
A exceção prevista no item 4.5 deste edital é específica para o fator de saúde que 
motivou a dispensa definitiva. Qualquer outro aspecto de saúde, física ou mental, 
ainda que temporário, que impeça o militar, dispensado definitivamente ou não, de 
frequentar o curso, resultará no parecer “inapto para curso”. 
 
5.4 Na avaliação médica dos militares convocados para o curso, serão consideradas 
as atividades a serem desenvolvidas pelos futuros discentes, nas disciplinas 
práticas, a fim de ser atestada aptidão compatível com as atividades do curso, sob 
pena de responsabilidade administrativa, devendo o Oficial QOS responsável pela 
avaliação, ter conhecimento da matriz curricular do CEFS. 
5.4.1 O Oficial QOS responsável pela avaliação deverá preencher relatório médico 
para os militares que se enquadrarem no disposto no subitem 4.5, o qual deverá ser 
remetido à EFAS, até a data de 31/08/2018. 
 
 
 

 

6 DA MATRÍCULA 

 

6.1 A matrícula será efetivada na EFAS, desde que o militar convocado satisfaça o 
previsto nos subitens 4.2 (requisitos) e 5.2 (“apto para curso” em inspeção de saúde) 
deste edital. 
 
6.2 Para a matrícula, a Unidade do militar deverá encaminhar, via Painel 
Administrativo, na caixa da Unidade Executora do Curso (Ensino/efas), o ofício 
padrão de apresentação, contendo todas as informações do militar convocado, 
mormente se desimpedido ou não (inspeção de saúde, treinamento policial militar, 
conceito e aspectos de justiça e disciplina), nos termos da Instrução de Recursos 
Humanos (IRH) nº 198/2001 e na Lei Estadual nº 14.310/02, até o dia 31 de agosto 
de 2018. 
6.2.1. Após o prazo final de envio da cópia do ofício padrão para a EFAS, caso haja 
alguma alteração na situação funcional do militar convocado, conforme o previsto 
nos subitens 4.2 e 4.3 do edital e na inspeção de saúde, a Unidade de origem do 
militar deverá comunicar, imediatamente,  via Painel Administrativo . 
6.2.2 Mesmo que o candidato não preencha todos os requisitos, o ofício padrão 
deverá ser enviado para a Unidade Executora do curso, para que esta faça o 
indeferimento da matrícula, indicando o item motivador. 
6.2.3 Caso a Unidade não envie qualquer informação do candidato convocado para 
matrícula, serão adotadas as medidas previstas no subitem 4.7 deste edital. 
 

6.3 O original do ofício padrão deverá ser entregue na Unidade Executora do curso 
pelo militar convocado, no dia 03/09/18, data da matrícula. 
 

6.4 O não atendimento de qualquer dos requisitos, previsto no item 6.1, ou a não 
apresentação da documentação comprobatória, prevista no subitem 6.2, implicará 
perda do direito à matrícula. 
 
6.5 É de responsabilidade da Unidade Executora do Curso conferir se os candidatos 
satisfazem as condições para a matrícula, por meio do ofício padrão oriundo da 
Unidade de origem do militar.  
 
6.6 Serão nulas as matrículas feitas com erro ou má-fé. 
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7 DOS RECURSOS 

 

7.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis 
contados a partir da data de divulgação do ato a que se referir. 
7.1.1 A contagem do prazo estabelecido no subitem 7.1, inicia-se no primeiro dia útil 
posterior ao ato específico, considerando-se o calendário da cidade de Belo 
Horizonte. 
 
7.2 O recurso deverá ser digitado e apresentado conforme modelo constante do 
ANEXO “B”. 
 
7.3 O recurso será dirigido ao Diretor de Recursos Humanos, exceção ao previsto no 
subitem 7.4, em única instância, e deverá ser protocolado no CRS, dentro do prazo 
previsto no subitem 7.1 deste edital, admitindo-se, exclusivamente para os 
candidatos residentes no interior, o encaminhamento através de Painel 
Administrativo, destinado exclusivamente para a caixa (Seção de Concursos 
CRS/CEFS), com observação do prazo e da obrigatoriedade da remessa dos 
originais, dentro do prazo recursal, via correios, com aviso de recebimento (AR), 
sendo a tempestividade verificada de acordo com a data da postagem, endereçada 
ao Centro de Recrutamento e Seleção, localizado à Rua dos Pampas, nº 701 - 
Bairro Prado - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.411-073. 
7.3.1 A administração do concurso não se responsabiliza por recursos 
encaminhados via PA que chegarem incompletos ou ilegíveis. 
 
7.4 Recursos interpostos contra o ato de matrícula deverão ser dirigidos ao 
Comandante da APM, a quem caberá a solução, devendo ser protocolados na 
EFAS. Os atos com as respectivas soluções deverão ser publicados em Boletim 
Interno (BI) e encaminhados ao CRS para conhecimento, por meio do Painel 
Administrativo (Seção de Concursos CRS/CEFS). 
 
7.5 A solução dos recursos é de competência do DRH, exceto para o previsto no 
subitem 7.4, e, nos dois casos, será definitiva, não cabendo novos recursos, ainda que 
por parte de outros candidatos, contra matéria já solucionada. A decisão será dada a 
conhecer, coletivamente, através do site do CRS. 
 
7.6 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos prazos estabelecidos 
ou que descumpram as disposições previstas nos subitens 7.1 a 7.5 deste edital. 

 

 

 
 

 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 A convocação para matrícula será ordenada por ordem alfabética, independente 
do quadro e categoria. 
 
8.2 A Unidade que tiver candidato dispensado definitivamente e convocado para o 
curso, nos termos do subitem 4.5 deste edital, deverá remeter para a EFAS 
(Ensino/efas), até a data de 31/08/2018, relatório circunstanciado de Oficial QOS da 
PMMG da área ou especialidade correspondente à restrição em questão, a fim de 
que se proceda à adaptação dos Planos de Disciplina, para assegurar condições 
especiais durante o processo de aprendizagem ao militar convocado. O referido 
relatório deverá ser enviado em formato PDF ou digitalizado. 
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8.2.1 As condições especiais asseguradas não pressupõem supressão de 
disciplinas, mas sim a execução do Plano de Disciplina Adaptado, que conterá 
atividades constantes do Plano de Curso e compatíveis com a capacidade laborativa 
residual do candidato. 
8.2.2 O Plano de Disciplina adaptado será elaborado pelo respectivo professor da 
disciplina, em conjunto com o médico da Unidade Executora do curso, com o 
conhecimento da APM. 
 
8.3 Todos os documentos a serem analisados pelo DRH, relacionados à convocação 
prevista neste edital, deverão ser encaminhados via CRS. 
 
8.4 O resultado final do curso, com data a ser estabelecida pela APM, será emitido 
por meio de uma única ata, contendo a classificação de todos os formandos. 
 
8.5 A DRH promoverá, a qualquer tempo, a correção de qualquer erro material, bem 
como de impropriedade de execução de critérios e normas legais aplicáveis à 
convocação, apurados durante o processo. 
 
8.6 O militar que frequentar o curso e requerer baixa do serviço ativo, antes do 
período específico estipulado no art. 138, §1º, da Lei nº 5.301, de 16/10/1969, deverá 
indenizar a Corporação, conforme normas em vigor. 
 
8.7 Para o militar que tiver participado do curso não será concedida a transferência 
para a reserva remunerada, a pedido, a não ser que indenize o Estado ou que 
permaneça na Corporação, após o curso, conforme prazos previstos no § 8º do art. 
104 da Resolução nº 4.210, de 23/04/2012. 
 
8.8 Os militares convocados para o CEFS não serão movimentados para a 
EFAS/APM. 
 
8.9 Os casos omissos serão avaliados pelo DRH, via CRS. 
 
8.10 Fazem parte deste edital os seguintes ANEXOS: 
 
ANEXO “A” – Calendário de atividades CEFS/2018 – Turma Única. 
ANEXO “B” – Modelo de Recurso. 
ANEXO “C” – Modelo de Relatório Médico, atestando a capacidade laborativa 
residual do dispensado em definitivo pela JCS. 
ANEXO “D” – Modelo de Termo de Conhecimento. 
ANEXO “E  – Modelo de Requerimento de Desistência. 
 

 

Belo Horizonte, 08 de junho de 2018. 

 

 

(a) Osvaldo de Souza Marques, Cel PM 
Diretor de Recursos Humanos 

(a) Carla Cristina Marafelli, Ten Cel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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ANEXO “A” 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES CEFS/2018 – TURMA ÚNICA 

 

Data Atividade Responsável Local/Meio 

11/06/18 

a 

20/07/18 

Período de inscrição. Candidato Site do CRS 

06/08/18 
Publicação do ato de convocação para matrícula no 

CEFS/2018. 
CRS Site do CRS 

06/08/18 

a 

31/08/18 

Envio da cópia do ofício padrão (digital). Unidades  PA (Ensino/EFAS) 

31/08/18 

Prazo máximo para remessa à Unidade Executora 

do Curso, do relatório médico relativo aos militares 

dispensados definitivamente (PDF ou digitalizado). 

Unidades  PA (Ensino/EFAS) 

03/09/18 Matrícula. EFAS Secretaria EFAS 

04/09/18 Início das aulas. EFAS  Semipresencial 

Site do CRS: www.policiamilitar.mg.gov.br/crs  

 

 

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs
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                                                        ANEXO "B" 

 MODELO DE RECURSO 
  

 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
RECURSO 

 
1  IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:____________________________________________________________ 
 
Unidade:____________________________________Telefone_______________ 
 
 
2  SOLICITAÇÃO 
 
Ao Sr. Cel PM ____________________ (DRH/CMT DA APM) 
 
Como candidato ao CEFS/2018 – Turma Única, EDITAL DRH/CRS Nº 05, de 
08/06/2018 – Turma Única, solicito revisão (especificar de qual ato): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
3  JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO (com fundamentação legal, se for o caso): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
                 _____________________, _____ de ___________ de __________. 
 
 

____________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO “C” 

MODELO DE RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A CAPACIDADE  

LABORATIVA RESIDUAL DO DISPENSADO EM DEFINITIVO PELA JCS  

 

RELATÓRIO MÉDICO DE ADEQUAÇÃO À CAPACIDADE LABORATIVA 

RESIDUAL DO DISCENTE 

 

              Em cumprimento ao contido no EDITAL DRH/CRS Nº 05, de 08/06/2018 – 
Turma Única, segue abaixo a situação médica do militar convocado para o 
CEFS/2018 – Turma Única e possuidor de dispensa médica definitiva pela Junta 
Central de Saúde, conforme consta na ATA nº _____ de ___ /___ /____ da JCS. 
 

NR_____________CB PM____________________________________________ 

Unidade de origem: ________________ Unidade da NAIS ou SAS: __________ 

 
Itens dispensados conforme Resolução Conjunta 4.278 (marque “S” no item 

dispensado): 
 

 I  IV  VII  X  XIII  XVI A  XVII  XX  XXIII  XXVI  XXIX  XXXI B  XXXIII  XXXVI  XXXIX  XL C 

 II  V  VIII  XI  XIV  XVI B  XVIII  XXI  XXIV  XXVII  XXX  XXXI C  XXXIV  XXXVII  XL A  XL D 

 III  VI  IX  XII  XV  XVI C  XIX  XXII  XXV  XXVIII  XXXI A  XXXII  XXXV  XXXVIII  XL B  XLI 

 

(  )Militar é dispensado do item I ao XLI. 
 
Com relação ao item XXXVI, caso o militar encontra-se dispensado, o intervaldo de horário 
em que o militar não pode ser empenhado é: ___:___ às ___:___. 
 
Com relação ao item XLI, descrição resumida do que se encontra especificado: 
________________________________________________________________ 
 

 
 

Adaptação Pedagógica de Disciplina 
 

Marque um “X” no item que o militar poderá executar: 
 

1. Disciplina de Ordem Unida 

 Executar movimentos de 
ordem unida a pé firme 
desarmados 

 Executar movimentos de 
ordem unida a pé firme 
armados 

 Executar movimentos de ordem 
unida em deslocamento desarmados 

 Executar movimentos de 
ordem unida em 
deslocamento armados 

 Executar comandos de voz  Executar comandos de gesto 

 Ministrar instrução teórica     

 Outros: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
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2. Disciplina de Defesa Pessoal 

 Executar posturas 
defensivas 

 Executar posicionamentos 
para abordagens 

 Executar técnicas de esquivas contra 
golpes 

 Executar agachamento  Executar rolamento  Executar flexão  

 Executar técnicas de 
manutenção de distância de 
agressor 

 Executar técnicas de 
forçamento de articulações 
(punho, cotovelo, ombro) 

 Executar técnicas de defesa 
utilizando membros superiores e 
inferiores 

 Executar técnicas de ataque 
utilizando membros 
superiores e inferiores 

 Executar técnicas de 
imobilizações em decúbito 
ventral 

 Executar técnicas de queda e 
imobilizações de solo 

 Executar defesa contra 
agarramentos: gola, pescoço 
e punho 

 Executar técnicas de porte, 
saque e empunhadura de 
tonfa 

 Sofrer técnicas de queda e 
imoblizações de solo 

 Executar técnicas de “quebra 
de resistência” e defesa 
contra agressores 
desarmados 

 Executar técnicas de 
forçamento de articulações e 
imobilizações 

 Executar técnicas de algemação e 
condução com as mãos livres 
(forçamento de articulações) 

 Executar posições de 
alongamento e aquecimento 
com forçamento moderado 
das articulações 

 Executar corrida moderada 
de aquecimento 

 Executar abdominais 

 Executar movimentos de ataque e defesa com tonfa/ bastão 
de madeira 

  

 Executar como forma pedagógica de aprendizado o movimento contrário aos descritos acima 

 Outros: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

3. Disciplina de Técnica Policial Militar 

 Utilizar arma de fogo 
desmuniciada 

 Utilizar arma de fogo 
municiada com festim 

 Conduzir viatura policial 

 Executar abordagem a 
pessoa suspeita 

 Realizar busca pessoal  Sofrer busca pessoal 

 Outros: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

4. Disciplina de Educação Física 

 Corrida 2.400m  Corrida 200 m  Flexão Abdominal 

 Flexão Barra  Barra fixa- feminina  Caminhadas 

 Treinamento para corridas  Treinamento para 
abdominais 

 Treinamento para barra 

 Outros: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

5. Armamento e Tiro 

 Manusear arma de fogo 
desmuniciada 

 Manusear arma de fogo municiada com munição de manejo 

 Desmontar e montar armas  Realizar tiro em pé com 
arma de porte 

 Realizar tiro na posição sentada 
sobre as próprias pernas com arma 
de porte 

 Realizar tiro na posição de 
joelhos com arma de porte 

 Realizar tiro na posição 
deitada com arma de porte 

 Realizar tiro em pé com arma portátil  
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 Realizar tiro na posição 
sentada sobre as próprias 
pernas com arma portátil  

 Realizar tiro na posição de 
joelhos com arma portátil  

 Realizar tiro na posição deitada com 
arma portátil  

 Realizar tiro de arma portátil 
no modo rajada 

 Realizar tiro em pé com 
arma de porte partindo de 
barricada 

 Realizar tiro na posição sentada 
sobre as próprias pernas com arma 
de porte partindo de barricada 

 Realizar tiro na posição de 
joelhos com arma de porte 
partindo de barricada 

 Realizar tiro na posição 
deitada com arma de porte 
partindo de barricada 

 Realizar tiro em pé com arma portátil 
partindo de barricada 

 Realizar tiro na posição 
sentada sobre as próprias 
pernas com arma portátil 
partindo de barricada  

 Realizar tiro na posição de 
joelhos com arma portátil 
partindo de barricada 

 Realizar tiro na posição deitada com 
arma portátil partindo de barricada 

 Outros: 
__________________________________________________________________________________ 

6. Disciplina de Prática Curricular Supervisionada (Estágio) 

 Sentinela interno armado  Sentinela interno desarmado  Auxiliar sala de armas 

 Auxiliar de Seção de 
Tranporte 

 Olho Vivo  Recepção 

 Policiamento externo a pé  Coordenador Sala de Armas  Fardar uniforme B1 

 Fardar uniforme C1  Uniformizar com D2 
(agasalho de educação 
física) 

 Policiamento Externo – viatura 

 Outros: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

(  ) Com exceção do Estágio Curricular e Técnica Policial Militar, o militar poderá ser avaliado 
de forma oral/escrita (manuscrito/digitado) do conteúdo previsto que não pode executar por 
situação de saúde. 

 

_____________________, ___ de ____________________ de 2018. 
 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO MÉDICO, ( Posto e Nº PM) 

 
 

Itens da Resolução 4.278 
 

Item Descrição Item Descrição Item Descrição Item Descrição Item Descrição 

I Policiamento 
externo 
armado 

XI Busca e 
salvamento 
aéreo e em 
altura 

XIX Tiro XXIX Atividades 
assistenciais de 
saúde 

XXXVII Ato de barbear-
se diariamente 

II Policiamento 
externo 
desarmado 

XII Combate a 
incêndio 

XX PERF XXX Esportes 
coletivos 

XXXVIII Uso de 
fardamento 
interno, exceto 
agasalho 

III Policiamento 
externo a pé 

XIII Prevenção de 
incêndio 

XXI Condução de 
viatura 
policial 
caracterizada 

XXXI Atividades físicas 
de impacto: a) 
corrida 

XXXIX Uso de 
fardamento 
externo 

IV Policiamento 
em meio de 
transporte 

XIV Maneabilidade XXII Condução de 
viatura 
descaracteriz
ada 

XXXI Atividades físicas 
de impacto: b) 
flexão e barra 
(membro 
superior) 

XL Uso de itens de 
fardamento:a) 
cobertura 
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V Policiamento 
interno armado 

XV Ordem unida XXIII Atividades 
específicas 
que exijam 
levantamento 
e/ou 
carregamento 
de material 
pesado 

XXXI Atividades físicas 
de impacto: c) 
flexão abdominal 

XL Uso de itens de 
fardamento:b) 
coturno e 
equivalentes 

VI Policiamento 
interno 
desarmado 

XVI Atividade 
física: a) 
terrestre 

XXIV Atividades de 
rádio 
operação 

XXXII Atividade com 
ortostatismo 
prolongado 

XL Uso de itens de 
fardamento:c) 
calçado 
fechado 

VII Policiamento 
velado armado 

XVI Atividade 
física: a) em 
altura 

XXV Atividades de 
telecomunica
ção 

XXXIII Caminhadas 
prolongadas 

XL Uso de itens de 
fardamento:d) 
calçado 
fechado rígido 

VIII Policiamento 
velado 
desarmado 

XVI Atividade 
física: a) 
aquática 

XXVI Atividades 
musicais 

XXXIV Atividades com 
exposição a ruído 
elevado 

XLI Outros 
(especificar) 

IX Busca e 
salvamento 
terrestre e 
subterrâneo 

XVII Defesa 
pessoal 

XXVII Atividades de 
docência 

XXXV Atividades com 
exposição solar 

  

X Busca e 
salvamento 
aquático 

XVIII Equitação XXVIII Atividades 
com 
exposição a 
material 
radioativo 

XXXVI Serviço noturno   
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ANEXO “D” 

MODELO DE TERMO DE CONHECIMENTO 

 

 

 

O Nº_______________-____,Cb PM______________________________, como 

candidato ao CEFS  2018 - Turma Única,  declara, para os devidos fins, estar ciente 

das normas contidas no EDITAL DRH/CRS Nº 05, de 08/06/2018  que regula a 

convocação para o Curso Especial de Formação de Sargentos PM e QPE, para o 

ano de 2018, e que após concluí-lo com aproveitamento, poderá ser transferido, de 

acordo com a necessidade e conveniência administrativas, conforme item 1.5 do 

Edital do certame. 

 

 

                 _____________________, _____ de ___________ de __________. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO “E” 

 
MODELO DE REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA 

 
 

SENHOR CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PMMG 
 
 

 

O Nr______-___,Cb PM __________________________________,do 

___________________ declara, para os devidos fins, estar ciente das normas 

contidas no EDITAL DRH/CRS Nº 05, de 08/06/2018  que regula a convocação para 

o Curso Especial de Formação de Sargentos PM e QPE, para o ano de 2018 e, 

através deste, vem respeitosamente requerer sua desistência do curso, declarando 

sujeitar-se aos prejuízos decorrentes. 

 
 
 

_____________________, _____ de ___________ de __________. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do requerente 

 
 
 

 

 


