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ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 

 
Orientações ao Ato de Convocação do CHO 
Rfr.: EDITAL DRH/CRS Nº 17/2018, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
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. 17/2018, 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: 25/07/2019 (quinta-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, na graduação atual (antes da matrícula), 
desarmados. 
 
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 
Será fornecido pela Escola de Formação de 
Oficiais - EFO, no dia da entrega de 
documentos. 

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

Na PMMG, o documento é regulado IRH 
n.198/2001, e suas atualizações, 
conforme modelo anexo. 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: 
 
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;  
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 Nº 17/2018, 
de 28 de dezembro de 2018. Restando 
dúvida deverá ser consultada IRH 198. 

Papeleta Médica 

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

Ficha de Alterações ou Extrato 
de Registros Funcionais – ERF 

Deverá ser encerrada pela Unidade de 
origem do militar. É OBRIGATÓRIA A 
APRESENTAÇÃO. 
 
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. 
 
 
 
 



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. 

Cartão de Vacinas 

Com esquema obrigatório para adultos 
completo (Febre Amarela, Tétano, 
Hepatite B e Triviral) considerando as 
diversas atividades a que serão submetidos. 

 
3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
3.1 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; 
 
3.2 A simples entrega dos documentos, não implica em efetivação da 
matrícula. Está somente ocorrerá após criteriosa conferência e publicação do 
Ato do Comando da EFO; 
 
3.3 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; 
 
3.4 Outras informações serão divulgadas oportunamente por meio do Portal do 
CRS, no endereço: www.pmmg.mg.gov.br/crs; 
 
3.5 Os candidatos não deverão trazer sua pasta funcional, conforme prescreve 
o artigo 12, da Resolução 4.616, de 19/10/17 CG. 
 
3.6 No dia 31/07/19, às 08h30min, no auditório da EFO haverá uma chamada 
voluntária para os militares cujas matrículas forem efetivadas, onde serão 
disponibilizados alguns materiais e estrutura da EFO (armários, etc) para o 
curso; (os presentes deverão estar de C1) 
 
3.7 No dia 01Ago19-Qui, às 03h00min da madrugada haverá chamada 
obrigatória no pátio da EFO, para início do curso de formação, devendo 

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


os alunos matriculados comparecer com o Uniforme B1 (modelo novo) no 
padrão para o curso. 
 
4. MATERIAIS COMUNS A TODOS DISCENTES DOS CURSOS DA EFO: 
Agasalho D2 (01 conjunto); 
Boina preta, com florão do posto/graduação correspondente (02 unidades); 
Cantil na cor preto modelo militar com capa preta (01 unidade); 
Chinelo de Dedos cor preto (01 par); 
Cinto de Nylon na cor preto (02 unidades); 
Cinturão de Nylon, 01 unidade, com os seguintes acessórios:  

 Coldre: desenvolvido em polímero; 
Observação: Durante as atividades acadêmicas deverá ser utilizado com o 
coldre na cintura. Nas atividades operacionais, ficará facultado a utilização do 
coldre na perna. 

 Porta carregador duplo tab lock: desenvolvido em nylon de alta 
resistência. Lingueta em PVC flexível; 

 Porta algemas: desenvolvido em polímero; 

 Porta tonfa: desenvolvido em polímero; 
Coturno cor preto de cano de lona (01 par)- (É autorizado o uso do modelo 
Guartelá ou outro modelo similar, em atividades diversas, exceto em Desfiles 
e/ou Solenidades); 
Fardamento B1 SAFARI (03 conjuntos); 
Fardamento C1 (02 conjuntos); 
Gorro sem pala - “Bibico” (01 unidade); (O DAEC dispõe de algumas unidades 
para empréstimo) 
Japona Dupla Face Preta da PMMG (01 unidade); 
Luva de couro na cor preta – padrão militar ( 01 par) 
Meia Preta Social (03 pares, apenas para discentes do sexo masculino); 
Meia preta - para Uniforme B1 (03 pares); 
Meia Soquete Totalmente Branca - cano com altura entre 10 e 15 centímetros 
(03 pares); 
Mochila Preta (01 unidade); 
Par de Passadeiras para Uniforme B1 (Aluno CHO); 
Par de Platinas para o uniforme C1 (Aluno CHO); 
Plaqueta de Identificação – para C1 – (02 unidades); 
Par de garruchinha para o C1 – (02 pares); 
Sapato social preto modelo militar (01 par, apenas discentes masculino); 
Sunga na cor azul modelo padrão (01 unidade, apenas discentes masculino); 
Tarjeta de Identificação – para B1 – (02 unidades); 
Tarjeta de Identificação – para Colete Balístico – (02 unidades); 
Tênis Esportivo predominantemente preto (02 pares, aconselhável que seja 
modelo específico para corridas extensas); 
Toalha de banho (01 unidade); 
Uniforme de Educação Física D1 (03 shorts, 07 camisas brancas de gola 
olímpica modelo específico com nome funcional após definição pela 
Coordenação do CHO); 
02 conjuntos de roupas de cama na cor branca (travesseiro, lençol, fronha); 
02 cadeados pequenos (03 números) de segredo; 
Materiais de higiene pessoal. 
 



OBS: O Aluno deverá adquirir Espada, talim e fiador (01 unidade de cada) - o 
prazo para aquisição será definido no início das aulas de Ordem Unida.  
 
4.1 O fardamento descrito abaixo deverá ser adquirido conjuntamente por 
todos os alunos após o início do curso: 
Fardamento A1 -Túnica branca - (01 conjunto); 
Fardamento A2 -Túnica marrom - (01 conjunto); 
Camisa social branca de manga comprida - A1 ( 01 unidade) 
Camisa social bege de manga comprida - A2 (01 unidade ) 
Par de garruchão para o A1 e A2 – ( 02 pares); 
Quepe marrom com florão do posto/graduação correspondente (01 unidade, 
apenas para os discentes masculinos); 
Quepe cinza com florão do posto/graduação correspondente (01 unidade, 
apenas para os discentes masculinos). 
 
4.2 POLICIAIS FEMININAS: 
Chapéu cinza (Uniforme A1) com florão do posto/graduação correspondente 
(01 unidade); 
Chapéu marrom (Uniforme A2) com florão do posto/graduação correspondente 
(01 unidade); 
Leotardo azul – maiô - (02 unidades); 
Meia fina ( meia calça) cor fumê (02 unidades); 
Meia fina (meia calça) cor da pele ( 02 unidades); 
Meia fina ¾ na cor da pele para o fardamento C1 (04 unidades); 
Rede para coque no cabelo (04 unidades); 
Sapato feminino social preto, tipo mocassim com salto, modelo padrão (01 
unidade); 
Sapato social preto de salto alto, tipo scarpin ( para o Uniforme A1 e A2), ( 01 
unidade); 
Tensor azul (02 unidades); 
Top azul escuro (02 unidades). 
 

 
 
 

Belo Horizonte/MG, 16 de julho de 2018. 
 
 

 
 
 

(a)SILVANO TEODORO PIMENTA, TEN-CEL PM 
COMANDANTE DA EFO 

 

 

 

 



Anexo único 
Modelo de Ofício Padrão 

 

 

 
 

REGIÃO 
UNIDADE 

 

Belo Horizonte,      de julho de 2019. 

 

Ofício Nº      /2019 - UNIDADE.    

     

Ten-Cel PM Chefe da EFO 

Assunto: Apresentação de militar para frequentar o CHO/2019. 

Rfr.: Edital DRH/CRS Nº 17/2018, de 28 de dezembro 2018 

 

 Apresento-lhe o militar abaixo, convocado por ato do Diretor de Recursos 

Humanos, de acordo com o Edital DRH/CRS Nº 17/2018, de 28 de dezembro 2018, 

para frequentar o CHO/2019. 

1. QUALIFICAÇÃO 

Nome:  

Número:  

CPF:  

Graduação:  

Data de Inclusão:  

Conceito:  

Grau de Escolaridade:  

Estado Civil:  

Dependentes:  

Tipo Sanguíneo:  

 



2. DADOS DA HABILITAÇÃO 

CNH:         Categoria:  

Data da 1ª Habilitação:  

Validade do Exame de Saúde/CNH: 

Credenciado: (   ) Sim (   ) Não Categoria: ____. BI: _____________ Unidade:______. 

 

3. DIREITOS 

3.1 Férias-anuais:  

Faz jus: 

3.2  Férias-prêmio 

Tempo averbado de serviço: 

Concessão:  

Férias-prêmio já gozadas/convertidas:  

Férias-prêmio a que tem direito:  

Tempo de Efetivo Serviço:   

 

4. JUSTIÇA 

(    ) Não se encontra indiciado ou “sub-judice”. 

(    ) Encontra-se indiciado ou “sub-judice” em crime comum ou militar. 

 

5. TREINAMENTO PROFISSIONAL 

Treinamento Policial Básico: (   ) Apto (   ) Inapto - Publicado no BI 

CF: (   ) Apto (   ) Inapto - Publicado no BI (número, unidade, data) 

TAF: (   ) Apto (   ) Inapto - Publicado no BI (número, unidade, data) 

Tiro: (   ) Apto (   ) Inapto - Publicado no BI (número, unidade, data) 

Outras observações:  

 

 

 



6. DISCIPLINA 

(    ) Não há corretivo a cumprir. 

(    ) Deve cumprir corretivo (Citar BI  e o corretivo) 

(   ) O militar não sofreu punição por duas ou mais transgressões de natureza grave 

nos últimos 24 (vinte e quatro) meses 

(    ) O militar não está submetido a PAD ou PAE 

 

7. LICENÇAS DIVERSAS 

(    ) Sim  (   ) Não 

 

8. INDENIZAÇÕES A QUE FAZ JUS 

(   ) Diária de viagem; 

(   ) Ajuda de custo; 

(   ) Transporte (passagem); 

(   ) Transporte (mudança). 

 

9. O militar preenche todos os requisitos para efetivação de sua matrícula no curso 

citado, de acordo com as exigências constantes do Edital DRH/CRS Nº 17/2018, de 

28 de dezembro 2018. 

 

10. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

10.1 SIRH: 

(     )    Os dados da militar estão atualizados; 

(     ) A transferência para curso ainda não foi lançada.  

10.2 Inspeção de Saúde:  

Pelo disposto na Resolução Conjunta no 4278,de 10/10/2013, o militar encontra-se: 

(    ) Apto para curso, conforme ata da SAS do(a) (Unidade), BI:(número, unidade, 

data). 

(    ) Apto para curso TE. 



11. Residência: 

(   ) Não possui residência própria; 

(   ) Possui residência própria; 

(    ) Residência funcional; 

(    ) Residência cedida. 

Endereço atual: 

 

 

 

______________________________________ 
NOME COMPLETO, POSTO  
COMANDANTE DO MILITAR 

 


