
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

EDITAL DRH/CRS N° 04/2020, DE 16 DE ABRIL DE 2020. 
 

CONCURSO Nº 0420 
 
EDITAL DE INSCRIÇÃO E CONVOCAÇÃO DE 2º SARGENTOS, QPPM E QPE, PARA 
O CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2020 – CASP II /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 regulamentares, contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, 
de 14/01/2016, tendo em vista a autorização concedida pela Resolução nº 4.832, de 
19/09/2019, alterada pela Resolução nº 4.855, de 07/11/2019, observadas as disposições 
legais referentes ao assunto; a Lei nº 5.301 de 16/10/1969 (Estatuto dos Militares do 
Estado de Minas Gerais – EMEMG) e suas alterações; Resolução nº 4.739 de 26/10/2018 
(Aprova as Diretrizes de Educação da Polícia Militar de Minas Gerais e dá outras 
providências –DEPM); Resolução nº 4810, de 01/07/19; Resolução nº 4.278, de 
10/10/2013 e suas alterações; Memorando nº 10.329.2, de 17/07/2017 e legislação 
complementar pertinente à matéria, bem como as normas estabelecidas neste 
instrumento convocatório, divulgam o presente edital, que regula a inscrição e 
convocação dos 2º Sargentos para o Curso de Atualização em Segurança Pública, QPPM 
e QPE (CASP II/2020). 
 

1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O CASP QPPM e QPE tem como objetivo atualizar os conhecimentos profissionais 
dos 2º Sargentos, além de ser requisito para promoção, nos termos da legislação 
específica. 
 
1.2 São oferecidas 60 (sessenta) vagas para o curso, que serão preenchidas pelos 2º 
Sargentos que satisfaçam os requisitos previstos no item 2 deste edital e em 
conformidade com o estabelecido no subitem 4.2.  
 
1.3 O curso funcionará na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos 
(EFAS/APM), em regime semipresencial, conforme metodologia a ser estabelecida pela 
própria  Escola, com início previsto para o mês de Jul/2020 e término em Out/2020. 
1.3.1 O módulo à distância será oferecido via Intranetpm, através de um programa 
desenvolvido pelo Centro de Tecnologia e Sistemas (CTS/DTS), em conjunto com a 
APM/EFAS. 
 

2 DOS REQUISITOS 
 
2.1 O militar deverá possuir os seguintes requisitos básicos para o CASP II/2020: 
a) não ter sido sancionado, nos últimos vinte e quatro meses, por mais de uma 
transgressão disciplinar de natureza grave, transitada em julgado ou ativada;  
b) estar classificado, no mínimo, no conceito "B", com até 24 (vinte e quatro) pontos 
negativos; 
c) estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática com arma de fogo 



e no TCF; 
d) não estar submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), Processo 
Administrativo Disciplinar Sumário (PADS) ou Processo Administrativo de Exoneração 
(PAE); 
e) possuir o ensino médio completo; 
f) possuir, a contar da data de término do curso, prevista para o dia 23/10/2020, pelo 
menos um ano de efetivo serviço, a ser prestado na Corporação; 
g) não ter pedido desistência do curso ou ter sido reprovado nos termos do art. 1º 
da Resolução nº 4.284 de 26/11/2013. 
 

3 DA INSCRIÇÃO 
 
3.1 Não serão convocados para a matrícula, os 2º Sargentos já possuidores do CASP, 
sendo vedado a esses se inscreverem no certame. 
3.1.1 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se 
de que preenche ou preencherá, até a data da matrícula no curso, todos os requisitos 
exigidos para o curso, previstos no subitem 2.1 deste edital, sendo de sua inteira 
responsabilidade os prejuízos decorrentes da sua inscrição. 
3.1.2 Após a confirmação da inscrição pela internet no CASP II/ 2020, 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, 
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, no período estabelecido no cronograma de execução 
constante do ANEXO “A” deste edital. 
3.2.1 No caso de prorrogação do período de inscrições, novo prazo será afixado nos 
quadros de aviso das Unidades da PMMG, disponibilizado na internet e no site do CRS. 
 
3.3 A inscrição via internet (on-line) obedecerá aos seguintes passos: 
a) no período estabelecido para inscrições, acessar o site do 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 pré-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 pré-
inscrição; 
d) após certificar-se da conformidade dos dados, confirmar a pré-inscrição e retornar ao 
ambiente de inscrições on-line e clicar na opção “imprimir ficha de cadastro” para 
certificar-se do registro da pré-inscrição no Sistema de Concursos – SMAF; 
3.3.1 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. 
 

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


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.  
 
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 CASP II/2020 implica na 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, fraude na inscrição ou não 
preenchimento dos requisitos e condições previstos no subitem 2.1 deste edital, 
implicarão em  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 militar que preencher os requisitos do item 2 deste edital e não efetuar sua 
inscrição será considerado DESISTENTE, sem as implicações regulamentadas na 
Resolução n° 4.284, de 26/11/2013. 
 

4 DA CONVOCAÇÃO 
 
4.1 Até o dia 22/05/2020, serão pré-convocados para a realização da inspeção de saúde 
para o CASP II/2020, a proporção de 1,5 (uma vez e meia) o número de vagas previstas 
no subitem 1.2 deste edital, dos candidatos inscritos no certame. 
 
4.2 Serão convocados para matrícula, os 2º Sargentos não possuidores do CASP, 
regularmente inscritos, sendo os mais antigos de cada turma, partindo-se das turmas com 
maior tempo decorrido, desde a data de promoção à graduação de 3º Sargento, 
independente do quadro e categoria, até completar o número de vagas previstas no 
subitem 1.2 deste edital. 
 
4.3 O fato do candidato se inscrever ao concurso/curso não gera direito à matrícula, a 
qual será efetivada somente se o militar cumprir todas as exigências contidas neste edital 
no subitem 2.1, e estiver dentro do limite de vagas previstas no subitem 1.2.  
 
4.4 As vagas serão preenchidas por ordem de antiguidade da turma, dentre os inscritos, 
até completar o limite, de acordo com o subitem 4.2. 
 
4.5 O ato de convocação para matrícula, contendo a relação dos 60 (sessenta) militares 
convocados para o curso, será publicado na intranet PM e no site do CRS na data de 
26/06/2020, conforme Anexo “A” deste edital. 



 
4.6 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, bem como os militares que estejam temporariamente 
dispensados, 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, bem como 
o Memorando nº 10.329.2, de 17/07/2017. 
 
4.7 O militar que regularmente convocado para o CASP, pleitear desistência, por 
questões pessoais, sem alegação de motivos, da convocação ou do curso ou que 
for reprovado no curso, deixará de ser convocado para o próximo CASP de acordo 
com o artigo 1º da Resolução n° 4.284, de 26/11/2013.  
 
4.8 A constatação, em qualquer época, de irregularidade na convocação, implicará na 
eliminação do convocado no curso. 
 

5 DA INSPEÇÃO DE SAÚDE 
 
5.1 A inspeção de saúde destina-se à 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, bem como deverá ser procedida na Unidade do candidato, 
ou em Unidade que a apoie, no período compreendido do dia 25/05/2020 ao dia 
09/06/2020 e os resultados enviados para CRS até o dia 10/06/2020, com publicação do 
resultado em BI, se apto ou inapto para realização do curso. 
 
5.3 Todos os militares convocados para matrícula, inclusive os dispensados 
definitivamente, bem como, os dispensados temporariamente deverão ser avaliados, nos 
mesmos termos, na inspeção de saúde. A exceção prevista no subitem 4.6 deste edital é 
específica para o fator de saúde que determinou a dispensa. Qualquer outro aspecto de 
saúde, física ou mental, ainda que temporário, que impeça o militar, dispensado 
definitivamente ou temporariamente, de frequentar o curso, resultará no parecer “inapto 
para curso”. 
 
5.4 Na avaliação médica dos militares convocados para o curso, deverão ser 
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 CASP, contida na Resolução nº 4.810, de 01 de 
julho de 2019. 
5.4.1 O oficial QOS responsável pela avaliação deverá preencher o relatório médico, 
constante do anexo “C”, para os militares que se enquadrarem no disposto no subitem 
4.6, o qual deverá ser encaminhado, juntamente com o original do ofício padrão, pelo 
militar convocado na data de apresentação para matrícula prevista para o dia 02/07/2020. 
 

6 DA MATRÍCULA 
 
6.1 Somente será matriculado no CASP II/2020, o 2º Sargento que satisfaça, no ato da 
matrícula, as seguintes condições: 
a) preencher os requisitos exigidos no subitem 2.1 deste edital;  



b) ser considerado “apto para curso” em inspeção de saúde, conforme item 5 deste edital; 
c) apresentar, no ato da matrícula, o ofício padrão de apresentação expedido pela 
Unidade de origem, contendo todas as informações a seu respeito, mormente se 
desimpedido ou não (inspeção de saúde, treinamento policial militar, conceito e aspectos 
de justiça e disciplina), conforme o previsto na Instrução de Recursos Humanos (IRH) nº 
198/2001 e na Lei Estadual nº 14.310/2002. 
6.1.1 No caso da letra “a” do subitem 2.1 deste edital, devem ser considerados, para 
matrícula, os últimos 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a data de início do curso. 
 
6.2 As Unidades deverão cumprir, rigorosamente, os prazos e disposições deste edital, 
cuja inobservância poderá ensejar responsabilidade civil, penal e administrativa aos 
responsáveis. 
6.2.1 As Unidades deverão cumprir o que determina o item 6, cabendo à Unidade 
executora do curso apenas a conferência das informações prestadas pela Unidade do 
militar, quanto ao preenchimento dos requisitos para matrícula. 
6.2.2 Caso a Unidade não envie as informações constantes do edital, necessárias a 
respeito do candidato convocado para matrícula, será eliminado o militar convocado e 
preenchida a vaga pelo próximo candidato excedente. 
6.2.3 O original do ofício padrão será entregue na EFAS, pelo militar convocado, na data 
de início do curso em 02/07/2020. 
 
6.3 O não atendimento de qualquer dos requisitos ou a não apresentação da 
documentação prevista no subitem 6.1 implicará na perda do direito à matrícula, sendo 
convocado o primeiro candidato excedente. 
 
6.4 É de responsabilidade da Unidade Executora do curso conferir se os candidatos 
satisfazem as condições para a matrícula, conforme informações prestadas pela Unidade 
do militar, devendo comunicar os casos de indeferimento de matrícula imediatamente ao 
CRS, para efeito de convocação de substituto, se houver; e se a carga horária da 
disciplina permitir de acordo com o subitem 8.1. 
 
6.5 Para matrícula, serão aceitas, provisoriamente, declarações ou certidões firmadas 
pela secretaria escolar, dos candidatos que concluíram o ensino médio e ainda não 
tiveram diploma de conclusão de curso expedido pela Instituição de Ensino. No caso de 
declaração ou certidões, o candidato terá o prazo máximo de 03 (três) meses para 
apresentar o diploma, sob pena de cancelamento da matrícula. 
 
6.6 Serão nulas as matrículas ou inscrições feitas com erro ou má-fé. 
 

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, considerando o calendário 
oficial de Belo Horizonte. 
 
7.2 O recurso deverá ser digitado e apresentado, conforme modelo constante do anexo 
"B". 
 
7.3 Os recursos serão dirigidos ao Diretor de Recursos Humanos, em única instância, e 
serão protocolados: 
a) pessoalmente pelo candidato ou mediante procuração original, assinada pelo 
candidato, com cópia da carteira de identidade do procurado e do procurador, (não será 



aceita cópia da procuração, documento escaneado e/ou impresso ou outro tipo de 
procuração), no Centro de Recrutamento e Seleção, localizado à Rua dos Pampas, nº 
701 – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG, no horário de 08h30min às 17h; 
b) pelos correios, via SEDEX, com AR (Aviso de Recebimento), 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. 
 
7.4 Recursos interpostos contra o ato de matrícula deverão ser dirigidos ao Comandante 
da APM, a quem caberá a solução, devendo ser protocolados na EFAS. 
 
7.5 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. 
 
7.6 A solução dos recursos é de competência do DRH, exceto para o previsto no subitem 
7.4 e 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. 
 
7.7 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos prazos estabelecidos ou que 
descumpram as disposições previstas em todo o item 7 deste edital. 
 

 
8 PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 
8.1 Após iniciado o curso, a convocação de novos candidatos para ocupação de vagas 
que, eventualmente, venham a ficar ociosas, somente ocorrerá desde que não existam 
disciplinas que já tenham atingido mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga-horária 
a ser ministrada. 
 
8.2 A Unidade que tiver candidato, dispensado definitivamente ou temporário, e 
convocado para o curso, nos termos do item 5 deste edital, deverá verificar se o militar 
convocado para matrícula está de posse do ofício padrão original e do relatório 
circunstanciado emitido por oficial QOS da PMMG da área ou especialidade 
correspondente ao problema 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, até o dia 01/07/2020. O ofício padrão original e o 
relatório circunstanciado deverão ser entregues, pelo próprio militar convocado para 
matrícula na data prevista para esta, conforme critérios estabelecidos no subitem 5.4.1. 
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 pela EFAS, em conjunto com o 
médico da SAS. 
8.2.3 O discente que realizar as provas das disciplinas práticas, mediante critérios de 
adaptação, caso seja aprovado, receberá na disciplina, para fins de classificação no 
curso, a nota final que será conforme normas vigentes.  
 
8.3 Os militares convocados para o CASP não serão movimentados para a EFAS/APM. 
 
8.4 O militar que frequentar o curso e que requerer demissão, antes do período específico 
estipulado no art. 138 § 1° da Lei nº 5.301/69, deverá indenizar a Corporação, nos termos 



da Resolução nº 3.968, de 30/04/2008. 
 
8.5 Para o militar que frequentar o curso não será concedida a transferência para a 
reserva remunerada, a pedido, a não ser que o referido indenize as despesas de curso 
que tenha feito às expensas do Estado ou que permaneça na Corporação. 
 
8.6 Todos os documentos a serem analisados pelo DRH, relacionados à convocação 
prevista neste edital, deverão ser encaminhados via CRS. 
 
8.7 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 inscrição e 
convocação, apurados durante o processo. 
 
8.8 Os casos omissos serão avaliados pelo DRH, via CRS. 
 
8.9 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:  
Anexo “A” - Calendário de Atividades CASP II/2020. 
Anexo “B” - Modelo de Recurso CASP II/2020. 
Anexo “C”- Modelo de Relatório Médico, atestando a capacidade laborativa residual do 
dispensado em definitivo ou temporário pela Junta Central de Saúde (JCS). 
 

Belo Horizonte, 16 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 

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

(a) Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO “A” 

 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES CASP II/2020. 

 
 

Data Atividade Responsável Local/Meio 

17/04/20 
a 

 08/05/20 

 
Período de Inscrições. 

 
Candidato 

Internet/ 
Site do CRS 

 
22/05/20 

Prazo máximo para o CRS enviar para as 
Unidades relação dos militares pré-

convocados para matrícula. 
CRS 

Via PA(Seção 
de Concursos 
CRS/CASP) 

 
 

25/05/20  
a 

09/06/20 

Prazo para as Unidades verificarem se os 
militares pré-convocados para matrícula 

preenchem ou não os requisitos do item 2 
do edital, caso não preencham indicar o 

item. Deverão encaminhar os militares pré-
convocados para matrícula para realizarem 
a inspeção de saúde, inclusive os militares 

dispensados definitivamente. 

 
 
 

Unidades 

 
 
 

Unidades/ 
Anexo "C" 

 
10/06/20 

Prazo máximo para as Unidades enviarem 
para o CRS relação nominal, especificando 
se os militares pré-convocados preenchem 
ou não os requisitos  e se estão aptos ou 

inaptos para o curso. 

 
 

Unidades 

Via PA (Seção 
de Concursos 
CRS/CASP) 

26/06/20 Publicação do ato de convocação para  
matrícula no CASP II/2020. 

CRS Internet/ 
Site do CRS 

02/07/20 Matrícula/Apresentação dos candidatos 
Início do curso. 

EFAS 

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

MODELO DE RECURSO CASP II/2020 
 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 
 
1 CURSO: CASP II/2020 
 
 
2 IDENTIFICAÇÃO 
Graduação/Nome:_________________________________________________________ 
Unidade:___________________________Telefone:______________________________ 
E-mail:__________________________________________________________________ 
 
 
3 SOLICITAÇÃO 
Ao Sr. Cel. _______________ (DRH/Cmt APM) 
 
Como candidato ao CASP II/2020, solicito revisão (especificar de qual ato): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
4 JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO (com fundamentação legal, se for o caso): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

_____________________, _____ de ________________ de ________. 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO “C” 
 

MODELO DE RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A CAPACIDADE 
LABORATIVA RESIDUAL DO DISPENSADO MÉDICO EM DEFINITIVO 

PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE (JCS) E O DO DISPENSADO MÉDICO 
TEMPORÁRIO 

 
 
 

RELATÓRIO MÉDICO DE ADEQUAÇÃO À  
CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL DO DISCENTE. 

                  
              Em cumprimento ao contido no edital, segue abaixo a situação médica de militar 
convocado para o CASP II/2020 e possuidor de dispensa médica definitiva pela JCS, 
conforme consta na Ata nº _____ - JCS, de ___ /___ /____ . 
 
 
 Nº_____________2º SGT (QPPM/QPE)____________________________________ 
 
(EXEMPLO) 
 
DISCIPLINA: TÉCNICA POLICIAL MILITAR (TPM) 
 
 
- Pode desenvolver/participar das Unidades __________ do conteúdo programático, 

sem restrições. 

- Pode desenvolver/participar das Unidades _________ do conteúdo programático, 
devidamente acompanhado pelo professor. 

- As Unidades __________ poderão ser trabalhadas apenas teoricamente. 

- Pode desenvolver/participar das Unidades _________ do conteúdo programático, 
sem utilização de armamento, podendo comandar a tropa e receber conteúdos 
teóricos. 

 
Outras restrições:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

_______________________________________________ 


