
     

   ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS PARA PREENCHIMENTO DA FIC DO CTSP 

PM/2010 - RMBH

                   
              Os candidatos deverão trazer os seguintes dados para o preenchimento do 

Formulário Para Ingresso na Corporação (FIC):

1 – PARA O CAMPO DADOS PESSOAIS:

a) Todos os endereços onde residiu, em ordem cronológica, a partir dos doze anos 

de idade, contendo as seguintes informações:

- Período (dia, mês e ano), rua ou avenida, número, complemento, bairro, cidade, 

nome das pessoas com as quais residiu.

2 – PARA O CAMPO DADOS FAMILIARES:

a) Para os candidatos casados ou que vivem em regime de união estável,  estes 

devem trazer os seguintes dados acerca do cônjuge ou companheira:

- Nome completo do cônjuge ou companheira, data de nascimento, cidade, filiação, 

número da carteira de identidade, CPF, renda aproximada, local ou órgão em que 

trabalha, endereço completo do local de trabalho, telefone e data do casamento ou 

início da união. Nome completo dos sogros, endereço, cidade e telefone.

b) Trazer nome e endereço completo dos pais, e de todos os irmãos. Caso tenha 

sido criado por padrastos, tutores legais ou outras pessoas que não são seus pais, 

as informações devem abrangê-los também.

3 – PARA O CAMPO ATIVIDADES SOCIAIS:

 a) Trazer informações sobre três amigos mais próximos, contendo os seguintes 

dados:



-  Nome  completo  e  apelido,  telefone  celular,  profissão,  endereço  residencial 

completo, telefone fixo e endereço comercial completo.

4 – PARA O CAMPO PROFISSIONAL E INTELECTUAL:

a) Trazer informações de todos os lugares em que esteve empregado, registrado ou 

não. Os dados devem abranger:

-  Nome  completo  da  empresa,  endereço  completo,  telefone,  período  em  que 

trabalhou, seção ou função, nome do encarregado da seção, motivo da demissão se 

houver, punições sofridas e motivos caso existam.

b)  Para  os  candidatos  que  serviram  nas  Forças  Armadas,  trazer  as  seguintes 

informações:

- Nome completo da unidade em que serviu, local, tempo de serviço, motivo da baixa 

ou  exclusão.  Além  de  apresentar  junto  com  o  FIC,  cópia  do  Certificado  de 

Reservista.

c)  Trazer  as seguintes  informações acerca de escolaridade,  ensino fundamental, 

médio e superior. Este último, caso tenha:

-  Período de estudo,  nome do curso, série,  nome da escola,  cidade e endereço 

completo,  bem como apresentar  junto  com o  FIC,  cópia  do  histórico  escolar  ou 

declaração de conclusão de Ensino Médio.

5. Deverão trazer também caneta PRETA para o preenchimento do Formulário Para 

Ingresso Na Corporação (FIC). 
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