
INSTRUÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO (FIC)

INSTRUÇÕES PRELIMINARES PARA PREENCHIMENTO DO FIC CFO - 2019

1. Todos  os  candidatos  deverão  trazer  CANETA  PRETA  ou  AZUL.  O  preenchimento
deverá ser com letra legível;

2. Não será permitida RASURA do formulário em hipótese alguma, nem o uso de corretivos;

3. O candidato deverá trazer dados completos  (Rua, número, bairro, cidade, CEP e estado)
dos Endereços onde residiu, em ordem cronológica, a partir dos 15 anos de idade;

4. Trazer dados como  data e endereço completo de todos os lugares em que esteve
empregado, quer tenham sidos ou não registrados; inclusive Estágios Remunerados
ou não.

5. Trazer endereço completo das escolas e locais onde estudou referentes ao Ensino Médio,
Ensino Superior. Deverá também entregar junto com o formulário preenchido, cópia do
diploma,  ou do histórico ou ainda uma declaração de conclusão do curso de DIREITO,
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

6 . Trazer os endereços e nomes completos dos:

a)  Pais e/ou padrastos, irmãos sogros e de 03 amigos;
b)  Cônjuge  (Nome,  data  nascimento,  naturalidade,  filiação,  CPF,  RG,  profissão,

remuneração, local  em que trabalha (endereço), data do casamento ou união estável.

7. Trazer todos os documentos pessoais e cópias:

a)  RG,  CPF,  Titulo  Eleitoral,  CNH,   Carteira  Profissional  (de  trabalho  -  apenas  o
número e data do 1º emprego registrado na carteira),

b) Endereços de redes sociais usadas pelo candidato, mesmo que desativadas;
c) 02 Fotos 5X7 com o nome e RG no verso. A foto não poderá ser de boné, camisa

de times, decotes. 

8. Para os candidatos integrantes da PMMG, trazer endereço completo das Instituições de
Ensino onde estudou referente ao, Ensino Superior, para preenchimento de formulário de
atualização  de  dados.  Deverá  também entregar  junto  com o  formulário  preenchido,
cópia do diploma,  ou do histórico ou ainda uma declaração de conclusão do curso de
DIREITO,  reconhecido  pelo  Ministério  da  Educação  (MEC).   (Obs:  os  candidatos
Militares  (PMMG)  não  preencherão  O  FIC.  Será  fornecido  um  Formulário
Compelementar de Escolaridade para preenchimento apenas com os dados do Ensino
Superior .

9. Para os candidatos que serviram nas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica ou
Força  Militar  Estadual,  estes  deverão  entregar  junto  com  o  FIC  preenchido,  cópia  do
Certificado de Reservista, ou se ainda não foram desligados, cópia da declaração fornecida
pela Força Militar a que ainda estão vinculados; 
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10.  Trazer cópias de todas as certidões negativas de antecedentes criminais, (uma cópia de
cada certidão,): o candidato deverá retirar as referidas certidões em todas as localidades nas
quais residiu nos últimos 10 (dez) anos, com data de expedição de até 60 (sessenta) dias
anteriores  à  matrícula,  solicitadas  no  item  2.3,  do  Edital  DRH/CRS  nº  09/2018,  de
06/09/2018, que serão entregues junto ao FIC;

-  Justiça  Federal  (inclusive  Juizado  Especial):  Pode  ser  retirada  pela  internet,  no  site
http://www.jf.jus.br/jf.  Identifique  qual(is)  a(s)  Região(ões)  está(ão)  localizado(s)  o(s)
Estado(s) onde residiu. Ex: se residiu nos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, deverá
retirar as certidões da 1ª e 2ª Região.

- Justiça Estadual (inclusive Juizado Especial): Deve ser retirada nas comarcas onde residiu
nos últimos dez anos. Localize o endereço no site do Tribunal de Justiça do(s) Estado(s). Ex:
se  residiu  somente  em  Minas  Gerais,  acesse
http://www.tjmg.jus.br/portal/conheca-o-tjmg/estrutura-organizacional/comarcas/  e  localize  o
endereço da(s) comarca do(s) município(s) onde residiu.

-  Polícia  Federal:  (inclusive  juizado  Especial)  Pode  ser  retirada  pela  internet,  no  site
http://www.dpf.gov.br/ 

- Polícia Civil: Certidões dos Estados em que residiu. Pode ser retirada pela internet, no site
da  Polícia  Civil  do  Estado.  Ex:  Fixou  residência  em  Minas  Gerais,  acesse  o  site
https://www.policiacivil.mg.gov.br/. (imprimir o atestado/certidão de antecedentes). 

-  Certidão  Negativa  da  Justiça  Militar  Estadual,  com data  de  expedição  de  até  60  dias
anteriores à matrícula. Para os candidatos militares ou ex-militares, que tenham servido nas
policias e bombeiros militares de Estados onde há Justiça Militar Estadual. 

- Certidão Negativa da Justiça Militar Federal, com data de expedição de até 60 dias
anteriores  à  matrícula.  Para  os  candidatos  militares  ou  ex-militares  das  Forças
Armadas.

As cópias solicitadas no item 10 serão entregues juntamente com o FIC para a Seção
de Inteligência da APM no ato da matrícula.

*** Será ministrada uma palestra para todos os candidatos antes do início do preenchimento
do Formulário para Ingresso na Corporação (FIC), no dia da matrícula ***

Para sanar  dúvidas ou obter mais informações  entre em contato com a Seção de
Inteligência da Academia de Polícia Militar através do telefone (31) 2123 9587. 

__________________________________________________________________________
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