Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2017.

Caro estagiário do EAdO /2018,

Os oficiais e praças da Escola de Formação de Oficiais parabenizam cada um
pelo êxito alcançado na seleção e pelo ingresso no EAdO.
Desejamos sucesso nos estudos e que esta formação em nossa escola seja
proveitosa e realizadora.

Seja bem-vindo!

Felicidades.

(a)ANDERSON DE OLIVEIRA, TEN-CEL PM
COMANDANTE DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
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ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA

1.1 Data, hora, local
A apresentação para matrícula será nos dias 26 e 27 de dezembro de 2017, às 08 horas
e 30 minutos, na Escola de Formação de Oficiais (EFO), situada à Rua Diabase, nº 320,
bairro Prado, Belo Horizonte-MG, no auditório JK. No primeiro dia, os candidatos que
comparecerem, deverão preencher o Formulário de Ingresso na Corporação (FIC), no
período da manhã, e a matrícula será realizada no período da tarde. Os candidatos com
eventual pendência terão o segundo dia para saná-las.
1.2 Uniforme
Vestimenta compatível com repartição pública. Para os candidatos militares da PMMG e
CBMMG: o da atividade (devendo o militar estar desarmado no ato da matrícula),
utilizando a insígnia do atual posto/graduação. Para os militares das Forças Armadas
seguem as orientações para os civis.
1.3 Orientações para a matrícula dos candidatos
Na oportunidade, conforme já previsto em Edital, os candidatos aprovados no certamente
deverão apresentar os seguintes documentos, de acordo com a sua condição anterior ao
requerimento de matrícula:
1.3.1 Candidatos Civis e de outras Organizações Militares
DOCUMENTO
Requerimento de matrícula

ORIENTAÇÃO
Encontra-se disponível em arquivo editável no
Portal do CRS. Deverá ser preenchido, assinado e
entregue pelo candidato na data da apresentação
dos demais documentos.
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/crs/
concurso.action

Certidão
casamento

de

nascimento

ou Apresentar

original e

duas

cópias.

necessária cópia autenticada em cartório.

Não

é

Diploma de conclusão do curso de Apresentar original e duas cópias.
graduação em nível superior em área Não é necessária cópia autenticada em cartório.
compatível com a função a ser
exercida, obtido em estabelecimento
reconhecido pelo sistema de ensino
federal,

estadual

ou

do

Distrito

Federal.
Comprovante de inscrição no CPF

Apresentar original e duas cópias. Poderá ser
apresentado impressão extraída do sítio da
Receita Federal, por meio da rotina e-CAC,
disponível no endereço:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/
ATCTA/CPF/ImpressaoComprovante/ImpressaoE
xibir.asp
Na hipótese de apresentação de cartão em
plástico, apresentar fotocópia.

Carteira de identidade

Apresentar

original e

duas

cópias.

Não

é

necessária cópia autenticada em cartório.
Formulário
Corporação

de

Ingresso

na Será fornecido pela Polícia Militar na data da
apresentação dos documentos pelo candidato.

02 fotografias recentes, em formato A fotografia deverá ser tirada com antecedência
5x7 cm

que não exceda a 90 dias. A fotografia deverá
observar o seguinte:
− Tamanho 5x7 cm;
− Ser produzida com fundo branco;
− Os homens devidamente barbeados e com
cabelos curtos;
− As mulheres de cabelos longos devem estar com
cabelo preso;
− Não utilizar camiseta regata ou similar;
− Não trajar boné ou similar;
− Não trajar óculos.

1.3.2 Candidatos militares da PMMG
DOCUMENTOS
Requerimento de matrícula

ORIENTAÇÃO
Encontra-se disponível em arquivo editável
no Portal do CRS. Deverá ser preenchido,
impresso,

assinado

e

entregue

pelo

candidato na data da apresentação dos
demais documentos.
Ofício padrão de apresentação, expedido Na PMMG, o documento é regulado IRH n.
pela Unidade de origem, conforme modelo 198/2001. O militar deverá estar de posse do
específico.

citado ofício na data de apresentação dos
demais documentos.
No

CBMMG,

será

observada

a

sua

regulamentação específica, se houver.
São dados mínimos a serem inseridos no
Ofício de Apresentação:
- Tempo de efetivo serviço do militar;
- Se o militar foi sancionado nos 24 meses
anteriores por mais de uma transgressão de
natureza grave;
- Conceito disciplinar do militar, nos termos
do CEDM;
- Se o militar encontra-se aprovado em todas
as avaliações no último Treinamento Policial
Básico ou equivalente no CBMMG;
- Apto para curso.
Diploma de conclusão do curso de Original e cópia.
graduação em nível superior em área Não é necessária cópia autenticada em
compatível com a função a ser exercida, cartório.
obtido em estabelecimento reconhecido
pelo sistema de ensino federal, estadual
ou do Distrito Federal.

2

DATA DE APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES INICIAIS

O estágio terá duração de 3 (três) meses, com a apresentação no dia 28 de dezembro de
2017, às 07 horas no auditório JK/EFO, e a formatura dia 23 de março de 2018. No dia da
apresentação, os estagiários civis e de outras organizações militares deverão se
apresentar de uniforme B12, conforme fotografia e especificações abaixo, sem o nome
funcional e com boné branco. Já o candidato militar deverá se apresentar fardado com B1
(Uniforme para Policiamento Ostensivo Geral), sem a gandola, com a camiseta branca e
boné branco, conforme modelo Memorando nº 22.4/2017-APM.

Fonte: Resolução Nº 4.242, de 14 de março de 2013.

RESOLUÇÃO Nº 4242, DE 14
DE MARÇO DE 2013.
Aprova o Regulamento de
Uniformes e Insígnias da Polícia
Militar
de
Minas
Gerais –RUIPM.
(...)
Art. 66. B12 - Uniforme de
Adaptação
I -uniforme de uso para os
militares que estão em curso de
formação, e são oriundos do meio
civil.
II -composição única:
a) camiseta branca de gola
olímpica, do Uniforme D1;
b) calça jeans azul escuro,
modelagem larga, com dois
bolsos dianteiros e dois traseiros,
sem detalhes de brilho ou cor;
c) tênis predominantemente preto;
d) cinto preto de nylon dos
uniformes dos Grupos A, B, C e
do D4;
e) meia branca do uniforme
D1.

Os estagiários do sexo masculino deverão se apresentar com o cabelo cortado sendo o
corte de cabelo denominado “aparado curto”, que é a parte inferior (nuca) e lateral do crânio
a máquina n° 2 e, para a parte superior do crânio, a máquina n° 3; o “pé do cabelo” deverá
ser aparado com tesoura ou com navalha, bem como sem o uso de barba, cavanhaque ou
barbicha no queixo.

As estagiárias deverão se apresentar com cabelo preso em coque com redinha, exceto
aquelas que tiverem cabelo curto, conforme imagens abaixo.

Fonte: Resolução Nº 4.242, de 14 de março de 2013.

Fonte: Resolução Nº 4.242, de 14 de março de 2013.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2017.

(a)ANDERSON DE OLIVEIRA, TENENTE-CORONEL PM
COMANDANTE DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

