
ATO  DE  RETIFICAÇÃO  Nº  01  DO  EDITAL  DRH/CRS  Nº  11/2019,  DE  06  DE

DEZEMBRO DE 2019, QUE REGULA CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO

AO  CURSO DE FORMAÇÃO  DE OFICIAIS  DA POLÍCIA MILITAR  DE MINAS

GERAIS (PMMG), PARA O ANO DE 2020.

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 legais e nos termos do Edital DRH/CRS nº 11/2019, de 06 de

dezembro de 2019,  que regula o Concurso Público para admissão ao Curso de

Formação de Oficiais da PMMG, para o ano de 2020, tendo em vista a autorização

concedida pela Resolução nº 4.863, de 25 de novembro de 2019, e as prescrições

contidas no Memorando Circular nº 10.283.3/2020 - EMPM, de 22 de setembro de

2020,  que  estabelece  novo  cronograma  para  execução  do  concurso  ao  CFO,

resolvem:

1 INCLUIR os subitens 9.4.1 e 9.6 “m” ao Edital DRH/CRS nº 11/2019:

9.4.1 Tendo em vista a necessidade de identificação dos candidatos no momento do

acesso aos locais de prova, exames, avaliações e testes, bem como durante sua

realização, e em razão da proibição do uso de celulares e aparelhos eletrônicos, não

serão  admitidos  documentos  digitais  apresentados  eletronicamente.  O

descumprimento acarretará eliminação do certame.

9.6 Será eliminado do concurso, dentre outras situações previstas neste edital,  o

candidato que:

[...]

m) deixar de usar corretamente máscara de proteção facial, cobrindo nariz e boca.

2 RETIFICAR os subitens 1.3, 4.1, 6.4, 6.66, 6.67 e 9.5.4 do Edital DRH/CRS nº

11/2019, que passam a ter a seguinte redação: 

1.3 O CFO funcionará na Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Academia de

Polícia Militar (APM), na Rua Diábase, nº 320, bairro Prado, nesta Capital, e terá
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duração de dois anos e seis meses acadêmicos e seis meses de aspirantado, com

início previsto para 31 de maio 2021, em tempo integral, com regime de dedicação

exclusiva e atividades escolares extraclasse após as 18h, inclusive aos sábados,

domingos e feriados. Durante o curso será obrigatório o alojamento do Cadete nos

primeiros 12 (doze) meses de curso (pernoitar nos aquartelamentos), no todo ou em

parte,  com a finalidade  de  familiarizar-se  ao  regime da  caserna  e  às  atividades

militares, de acordo com o Regimento da Escola. Os critérios para desalojamento

poderão ser avaliados pelo Comando da EFO.

4.1  Serão  oferecidas  160 (cento  e  sessenta) vagas,  conforme  apresentado  no

quadro abaixo:

Curso
Vagas Período do Curso Unidade

executoraPMMG
OIME1 Início Término

Masc. Fem.
Maio
2021

Dezembro
2023

EFOCurso de Formação
de Oficiais

144 16
Vide
nota

6.4 As provas (objetiva e dissertativa) serão aplicadas na data de 25/10/2020-DOM,

com início previsto para as 08h30min.

6.66  Somente  serão  aceitos  e  pontuados  os  títulos  de  cursos  reconhecidos,

expedidos por instituições de ensino superior, credenciadas pelo Sistema Federal ou

Estadual  de  Ensino  nos  termos  da  legislação  vigente,  e,  em  caso  de  serem

expedidos  por  instituições  de  ensino  estrangeiras,  deverão  estar

revalidados/reconhecidos, conforme determina o disposto no § 2º do art. 48 da Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20/12/1996).

6.67  Para  os  certificados  de  pós-graduação  lato  sensu,  os  títulos  apresentados

devem ser acompanhados dos respectivos históricos escolares, nos quais devem

conter as informações, conforme disposto no Art. 8º da Resolução nº 01/18 MEC.

9.5.4 Quaisquer embalagens de produtos trazidos para a sala estarão sujeitas à

inspeção  pelo  fiscal  de  aplicação.  Somente  serão  permitidas  embalagens  ou

1 Outras Instituições Estaduais ou Instituições de Segurança Pública Estaduais e Federais. As vagas por ventura 
disponibilizadas, após aval do nível estratégico, serão objeto de pacto específico a ser celebrado.
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recipientes de armazenamento de alimentos e bebidas em material transparente e

sem rótulos.

3 RETIFICAR o Anexo “A” do Edital DRH/CRS nº 11/2019, que passa a vigorar com

a seguinte redação:

ANEXO “A”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA O CFO/2020

Data / Hora Atividade Local / Responsável

05/02 a 06/03/2020 Período de Inscrição
Internet e unidades descritas no

Anexo “B”.

09/03/2020

Data limite para pagamento da taxa de
inscrição (DAE), que deverá ser impressa

unicamente através do site
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, no mesmo

link utilizado para inscrição no concurso.

Banco do Brasil, HSBC – Banco
Múltiplo S.A, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Sicoob,

ITAÚ, Mercantil do Brasil,
SANTANDER ou

correspondentes bancários:
MAISBRASIL, BANCO POSTAL e

CASAS LOTÉRICAS.

05 e 06/02/2020
Solicitação de inscrição por isenção de taxa e

entrega dos documentos
Candidato, conforme Anexo “B”

13/02/2020
Data máxima para solucionar e cadastrar no

sistema “SMAF” os candidatos com pedido de
isenção deferido

Unidades do Anexo “B”

13/02/2020
Data máxima para envio ao CRS da relação de

candidatos que requereram inscrição por
isenção de taxa (deferidos e indeferidos).

Unidades, via Painel
Administrativo (Caixa Seção

Cursos Oficiais)

17/02/2020
Divulgação das inscrições deferidas e

indeferidas por isenção de taxa Internet
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs

16/10/2020
Divulgação do local das provas de

conhecimentos

25/10/2020
Domingo

07h00min Abertura dos portões Conforme divulgado no site do
CRS

08h Chamada do candidato em sua respectiva sala

Comissão aplicadora08h30min
às

12h30min

1ª FASE PROVAS DE CONHECIMENTOS
(OBJETIVA E DISSERTATIVA)

26/10/2020 Divulgação do gabarito oficial

Internet
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs

30/11/2020 Divulgação do resultado da prova objetiva

22/12/2020
Divulgação das notas da prova dissertativa

(redação)
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26/01/2021

RESULTADO DA 1ª FASE
(PROVAS DE CONHECIMENTOS)

E CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE
DO CONCURSO

24/05/2021 Resultado final e convocação para matrícula Internet / Diário Oficial “MG”

27 e 28/05/2021
Apresentação dos documentos e do

requerimento para matrícula
EFO / APM

31/05/2021
Efetivação da Matrícula/ Inclusão/ Início de

Curso

 Consultas: www.policiamilitar.mg.gov.br/crs

4 PERMANECEM inalterados os demais dispositivos do edital.

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2020.

(a) Rodrigo Piassi do Nascimento, Cel PM

Diretor de Recursos Humanos

(a) Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM

Chefe do CRS
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