
POLÍCIA MILITAR

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2018.

Of. nº 920 - EFAS

Aos: Senhores Comandantes, Diretores e Chefes

Assunto: Orientações aos militares aprovados ao Concurso do CSTSP-CFS/2019

Solicitamos a Vossas Senhorias recomendar o cumprimento e a ampla divulgação das informações e

orientações, referentes a convocação de Cabos e Soldados de 1ª Cl PM, para o Curso de Formação de Sargentos/

Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública (CFS-CSTSP) do QPPM e QPE, da Polícia Militar de Minas

Gerais, para o ano de 2019 a ser realizado na EFAS (Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos).

1. MATRÍCULA
Para a efetivação da matrícula na EFAS, os alunos convocados para o CFS-CSTSP/2019, deverão preencher

os requisitos previstos no itens 2 e 7 do Edital DRH/CRS Nº 01/2018, de 18 de janeiro de 2018;

2. APRESENTAÇÃO
2.1 Data: 26 de novembro de 2018 - Segunda-feira
2.2 Horário: 08h30min
2.3 Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos
2.4 Endereço: Rua Dr Gordiano, nº 123 – Bairro Prado - Belo Horizonte / MG.
2.5 Uniforme: C1 com boina (desarmado) em conformidade com o R- 123 – RUIPM.

3. DOCUMENTAÇÃO
3.1 apresentar no ato na matrícula o Ofício Padrão de apresentação expedido pela Unidade de origem, contendo

todas as informações do militar convocado, mormente se impedido 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.

3.2 Outros documentos: Tendo em vista as exigências do Conselho Estadual de Educação, adido à Secretaria de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para a realização da matrícula e após a conclusão do curso, a emissão do



Diploma de Curso Superior, os discentes deverão apresentar os seguintes documentos: Cópias e o Original do
Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar do Ensino Médio, ou equivalente ( para o discente que possui
Curso Superior ou curso Técnico o documento a ser cobrado será o Diploma, para Ensino Médio, o Certificado),

fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou autorizada pelo órgão governamental

competente, com a data de expedição de no máximo até o último dia previsto para matrícula.

4. UNIFORMES
4.1 Os Uniformes deverão estar em conformidade com o RUIPM. O discente deverá utilizar a tarjeta ou plaqueta com

o nome funcional que usava na sua unidade de origem, devendo aguardar definição do nome funcional no início do

curso a fim de que providencie a confecção da nova identificação, se for o caso. No transcorrer do curso, o discente

deverá ter, no mínimo:
- 02 (dois) pares de B1 com tecido tipo tecido Sarja ( não será utilizado ao longo do curso fardamento B1 tipo Rip

Stop);

- 02 (dois) pares de C1;

- 01 par de B10;

- 02 (dois) pares de D1 (educação física);
- 01 (um) par de D2 (agasalho) para os empenhos necessários durante o curso.

4.2 O discente deverá observar quanto ao modelo do fardamento, devidamente regulamentado pelo catálogo de

peças, por meio do RUIPM e Notas Instrutivas da Diretoria de Apoio Logístico (DAL), sendo vedado o uso de peças
que estejam fora do padrão.

5. DISPENSAS MÉDICAS
Todos os alunos dispensados/licenciados médicos deverão no ato da matrícula apresentar a devida dispensa/licença

médica, expedida pelo médico da Unidade, contendo o período da dispensa e os itens, conforme Resolução
Conjunta nº 4278, de 10/10/2013.

6. COMPARECIMENTOS DE MILITARES À JUSTIÇA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
No período de curso, as faltas às aulas, mesmo justificadas, não podem ser abonadas para fins didático-pedagógicos,

conforme normas de ensino da PMMG. Dessa forma, a ausência dos discentes compromete o processo de ensino-

aprendizagem, e pode acarretar prejuízos para os alunos. Visando evitar os prejuízos didático-pedagógicos,

solicitamos as Unidades que ao receberem requisições judiciais ou para procedimentos administrativos, que

comuniquem a autoridade requisitante a situação do militar requisitado, sugerindo que a audição seja realizada após

o período acadêmico ou através de carta precatória.

7. VESTIÁRIO E ARMÁRIOS
7.1 A EFAS não oferece alojamento para os discentes do CFS, todavia, disponibilizará vestiários para os militares do

sexo masculino e vestiário para as militares do sexo feminino, a fim de que possam armazenar os fardamentos e

utensílios de higiene pessoal.



7.2 O discente deverá trazer 02 (dois) cadeados de segredo, com 03 (três) dígitos e 01 ( um ) cadeado de chave

pequeno, para ser utilizado no armário do vestiário e outro no escaninho disponibilizado próximo a sala de aula, e o
terceiro cadeado para acondicionamento do armamento particular na intendência da EFAS..

8. ESTACIONAMENTO
8.1 NÃO há previsão e autorização para estacionamento de veículos de 04 (quatro) rodas (carros) no interior do

Complexo da APM.

8.2 Poderá haver disponibilização para estacionamento de veículos de 02 (duas) rodas, conforme demanda a ser

levantada no início do Curso e disponibilidade da Escola, sendo autorizado o estacionamento de motocicletas

somente após o cadastramento e afixação de credenciais (“lacres”) pela comissão de estacionamento da APM. Para
tanto, o veículo deverá estar com toda documentação regularizada e o discente com a CNH em condições.

8.3 Há uma certa dificuldade na localização de vagas na região próximo ao complexo acadêmico, devido ao número

excessivo de militares em curso que utilizam vagas públicas na orla da Academia de Polícia Militar. Para tanto,

sugerimos aos militares, que vierem de veículo particular, a chegarem mais cedo para estacionarem em locais

apropriados nas imediações da APM, visto que podem ocorrer fiscalizações inopinadas pela PMMG e outros órgãos,

bem como furtos de veículo na região.

9. ARMAMENTO PARTICULAR
O militar discente em curso deverá deixar o armamento particular na intendência da EFAS, mediante apresentação

do CRAF (Certificado de Registro de Arma de Fogo), sendo vedado entrar/permanecer em forma e em sala de aula

portando arma de fogo, bem como manter armamento no interior do vestiário. Não é permitido o armazenamento de

armamento particular em armários ou escaninhos e o armamento deverá ser mantido na intendência da EFAS,

apenas no período de atividades acadêmicas.

10. MORADIAS
Orientamos que, aqueles que necessitarem, escolham ambientes adequados e saudáveis para

acomodações/moradia, estudo e descanso, durante o curso, e de fácil deslocamento para a EFAS. Ressalta-se que

já estão ocorrendo na APM, o CHO e CFO, o que contribui para o aumento da demanda de locação de imóveis e,

consequentemente, aumento da especulação do mercado imobiliário nas regiões próximas à APM.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Solicitamos que toda gestão relacionada a recursos humanos, seja esgotada em tempo hábil nas UNIDADES
dos militares, a fim de evitar transtornos posteriores.

11.2 AS QUESTÕES REFERENTES A AJUDA DE CUSTO, NOS CASOS QUE HOUVER PREVISÃO, DEVERÃO
SEREM DIRIMIDAS NAS UNIDADES DE ORIGEM, ANTES DO INÍCIO DO CURSO.
11.3 Todos os militares convocados e matriculados no CSTSP/CFS-2019 deverão quando da apresentação no EFAS,

estarem cadastrados na INTRANETPM.

11.4 As Unidades que porventura ainda não tenham enviado à EFAS o relatório médico relativo aos militares

dispensados definitivamente pela Junta Central de Saúde (JCS), conforme item 8 do Edital do Curso, deverão



remeter o referido relatório à Supervisão de Ensino da EFAS até 22/11/2018, conforme Anexo “I” do Edital do Curso,

juntamente, com uma cópia da Ata da JCS.

Respeitosamente,

(a) Luiz Otávio Vieira, Ten Cel PM
Comandante da EFAS
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