ORIENTAÇÕES AOS CONVOCADOS PARA A MATRÍCULA DO CFO
Rfr.: EDITAL DRH/CRS Nº 09/2021, DE 09 DE JULHO DE 2021.

1 DATA/HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS:
1.1 Para os candidatos civis, militares de outras instituições e militares da
PMMG incluídos em concurso anterior mediante decisão judicial em caráter
precário:
1.1.1 Data da chamada: 07/03/2022 (segunda-feira).
1.1.2 Horário da chamada: 07h00min.
1.1.3 Local da chamada: Escola de Formação de Oficiais (EFO), situada na rua
Diabase, n. 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG. Os candidatos civis e militares de
outras instituições deverão aguardar na parte externa do portão da Academia de
Polícia Militar (APM), no endereço supracitado, até que sejam chamados a entrar,
acompanhados por militar da EFO.
1.1.4 Uniforme: Civis e militares de outras instituições, vestimenta compatível com
repartição pública. Militares da PMMG incluídos em concurso anterior mediante
decisão judicial em caráter precário, B1 completo, com divisas relativas à graduação
atual e desarmados. A EFO não dispõe de local para acautelamento de armas de
fogo. Os candidatos devem desarmar no corpo da guarda da APM.

1.2. Para os candidatos militares da PMMG:
1.2.1 Data da chamada: 08/03/2022 (terça-feira)
1.2.2 Horário da chamada: 08h30min.
1.2.3 Local da chamada: Escola de Formação de Oficiais (EFO), situada à Rua
Diabase, n. 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG – Pátio da EFO.
1.2.4 Uniforme: B1 completo, com divisas relativas à graduação atual e
desarmados. A EFO não dispõe de local para acautelamento de armas de fogo. Os

militares devem desarmar no corpo da guarda da APM.

2 ORIENTAÇÕES
Os candidatos deverão apresentar, conforme já previsto em Edital, os seguintes
documentos:
2.1 Candidatos civis, militares de outras instituições e militares da PMMG
incluídos em concurso anterior mediante decisão judicial em caráter precário.
DOCUMENTO
Requerimento de matrícula;

ORIENTAÇÃO
Conforme Anexo “A”

O documento deverá ser preenchido, impresso e
Ficha de Implantação preenchida e assinado pelo candidato e apresentado juntamente
Assinada;
com o restante da documentação necessária para
a matrícula. Anexo “C”
02 fotografias recentes, em formato A fotografia deverá ser tirada com antecedência
5x7cm;
não superior a 90 dias.
A fotografia deverá observar o seguinte:
1. Tamanho 5x7 cm
2. Ser produzida com fundo branco
3. Os homens devidamente barbeados e com
cabelos curtos
4. As mulheres de cabelos longos devem estar
com cabelo preso
5. Não utilizar camiseta regata ou similar
6. Não estar trajando boné ou similar
7. Não estar usando óculos
Certidão
de
casamento;

nascimento

Carteira de identidade;

ou Apresentar original e cópia.

Apresentar original e cópia.

Comprovante de situação cadastral
no CPF;

Original e cópia.

Título de Eleitor e certidão de Apresentar original e cópia.
quitação eleitoral;
A certidão deverá ser apresentada, em via
original, conforme fornecido pelo respectivo
órgão.
(emissão não anterior a 30 dias da data da
matrícula)
Documentação comprobatória do Apresentar original e cópia.
cumprimento das obrigações com o
serviço militar (candidatos do sexo São documentos que comprovam a quitação com
o serviço militar, nos termos do Decreto Federal n.
masculino);
57.654/66:
“Art. 209. São documentos comprobatórios de
situação militar:
1) o certificado de Alistamento Militar, nos limites
da sua validade;
2) o Certificado de Reservista (original);
3) o Certificado de Dispensa de Incorporação;
4) o Certificado de Isenção;[…]
6) a Carta Patente para oficial da ativa, da reserva
e reformado das Forças Armadas ou de
corporações consideradas suas reservas;
7) […]
10) o Cartão ou Carteira de Identidade:
a) fornecidos por Ministério Militar para os
militares da ativa, da reserva remunerada e
reformados das Forças Armadas; e
b) fornecidos por órgão legalmente competente
para
os
componentes
das
corporações
consideradas como reserva das Forças Armadas.
§ 1º Está em dia
que possuir um
neste artigo e
atualizada com

com o Serviço Militar o brasileiro
dos documentos mencionados
tiver a sua situação militar
o cumprimento dos deveres

fixados nos Art. 121, 122, l23 e seus parágrafos,
124, 125, 126, 202 e 203 deste Regulamento.”
Diploma impresso ou declaração de
conclusão da graduação em
Direito, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo
Sistema Federal ou Estadual de
Ensino;

Apresentar original e cópia.
No caso de declaração, o candidato terá o prazo
máximo de 06 (seis) meses para apresentar o
diploma, sob pena de cancelamento da matrícula;

Certidão negativa de antecedentes Apresentar original e uma cópia.
criminais expedida pela Polícia
Civil, dos Estados onde residiu o A certidão deverá ser apresentada em via original,
candidato, considerado o seu conforme fornecido pelo respectivo órgão.
domicílio nos últimos 10 anos;
(emissão não anterior a 30 dias da data da
matrícula)
Certidão negativa de antecedentes
criminais expedida pela Polícia
Federal;

Apresentar original e uma cópia.
A certidão deverá ser apresentada em via original,
conforme fornecido pelo respectivo órgão.
(emissão não anterior a 30 dias da data da
matrícula)

Certidão negativa de antecedentes
criminais fornecida pela Justiça
Estadual,
inclusive
Juizado
Especial Criminal, 1ª e 2ª instância,
dos locais onde residiu nos últimos
10 (dez) anos;

Apresentar original e uma cópia.

Certidão negativa de antecedentes
criminais fornecida pela Justiça
Federal, inclusive Juizado Especial
e subseções, dos locais onde
residiu nos últimos 10 (dez) anos;

Apresentar original e uma cópia.

A certidão deverá ser apresentada em via original,
conforme fornecido pelo respectivo órgão.
(emissão não anterior a 30 dias da data da
matrícula)

A certidão deverá ser apresentada em via original,
conforme fornecido pelo respectivo órgão.
(emissão não anterior a 30 dias da data da
matrícula)

Certidão negativa de antecedentes Apresentar original e uma cópia.
criminais fornecida pela Justiça
A certidão deverá ser apresentada em via original,
Militar Federal;
conforme fornecido pelo respectivo órgão.

(emissão não anterior a 30 dias da data da
matrícula)
Certidão negativa de antecedentes Para os candidatos que são ou foram militares
criminais fornecida pela Justiça estaduais dos estados que possuem a
Militar Estadual;
mencionada justiça especializada. Apresentar
original e uma cópia. A certidão deverá ser
apresentada em via original, conforme fornecido
pelo respectivo órgão. (emissão não anterior a 30
dias da data da matrícula)
Declaração de bens e valores que Anexo “B”
comprovem seu patrimônio;
Caso o candidato julgue necessário, poderá
anexar cópia da declaração do Imposto de Renda,
devidamente assinada.
Declaração
de
que
tem Conforme modelo. Anexo “F”
conhecimento do conteúdo do art.
42, §3º, da Constituição da
República Federativa do Brasil, de
05 de outubro de 1988, para
ocupantes de cargo, emprego ou
função pública acumulável, nas
esferas
federal, estadual ou
municipal, procedendo conforme o
descrito
no
dispositivo
constitucional e observando a
prevalência da atividade militar;
Declaração de desvinculação da Conforme modelo. Anexo “F”
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) ou declaração de nunca ter
sido vinculado à OAB;
Certidão
partidária
Eleitoral;

negativa de filiação Apresentar original e uma cópia.
expedida pela Justiça

Declaração de desvinculação da Conforme modelo. Anexo “F”
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) ou declaração de nunca ter
sido vinculado à OAB;

Declaração de desvinculação ou de Conforme modelo. Anexo “F”
que não faz parte de firmas
comerciais, de empresas industriais
de qualquer natureza ou exerça
nelas função de qualquer natureza;
Declaração
de
que
tem Conforme modelo. Anexo “F”
conhecimento do conteúdo do art.
42, §3º, da Constituição da
República Federativa do Brasil, de
05 de outubro de 1988, para
ocupantes de cargo, emprego ou
função pública acumulável, nas
esferas
federal,
estadual
ou
municipal, procedendo conforme o
descrito no dispositivo constitucional
e observando a prevalência da
atividade militar;
Declaração de desvinculação da Conforme modelo. Anexo “F”
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) ou declaração de nunca ter
sido vinculado à OAB;
Declaração de desvinculação ou de Conforme modelo. Anexo “F”
que não faz parte de firmas
comerciais, de empresas industriais
de qualquer natureza ou exerça
nelas função de qualquer natureza;
Comprovante de abertura de conta Tendo em vista que os vencimentos do policial
no Banco Itaú;
militar são depositados em conta do Banco Itaú, o
candidato deverá, caso ainda não a tenha, abrir
conta nesse banco, em agência localizada em
Minas Gerais. (vedada conta poupança, conjunta,
salário ou aberta em banco postal)
Carteira de Trabalho e Previdência Número de Inscrição no PIS/PASEP para fins de
Social ou comprovante de inscrição implantação na PMMG.
no PIS/PASEP;
Original e cópia.
Declaração de que preenche os Conforme modelo. Anexo “F”
requisitos para ingresso na PMMG,
conforme item 2.1 do edital.

Comprovante de endereço;

Original e cópia da fatura de serviços públicos
como água, energia elétrica e telefonia fixa, sendo
admitido também contrato de locação em nome
do candidato, podendo ser em nome dos pais.

Comprovante do requerimento de
revogação da decisão judicial de
caráter liminar que incluiu o
candidato na instituição, em virtude
de certame anterior. (Apenas para
os militares da PMMG incluídos
na instituição, em virtude de
certame
anterior,
mediante
decisão judicial em caráter
precário)
Certidão de inteiro teor (CIT) A certidão de inteiro teor deve ser assinada com
emitida pela Unidade de origem, data não anterior a 15 dias da data da matrícula.
anexada ao ofício padrão. (Apenas
para os militares da PMMG
incluídos na instituição, em
virtude de certame anterior,
mediante decisão judicial em
caráter precário)
Obs.: 1 Não há necessidade de autenticação das cópias por serem apresentadas
acompanhadas do original.
2 Outros documentos e cópias serão necessários para serem entregues junto ao
Formulário de Ingresso na Corporação (FIC), conforme as orientações para
preenchimento do FIC publicadas pelo CRS.
2.2 Para os candidatos militares da PMMG (regularmente incluídos na
instituição):
DOCUMENTO

ORIENTAÇÃO

Requerimento de matrícula

Conforme “Anexo A”

02 fotografias recentes, em formato
5x7cm;

A fotografia deverá ser tirada com antecedência
não superior a 90 dias.
A fotografia deverá observar o seguinte:
1. Tamanho 5x7 cm
2. Ser produzida com fundo branco

3. Os homens devidamente barbeados e com
cabelos curtos
4. As mulheres de cabelos longos devem estar
com cabelo preso
5. Não utilizar camiseta regata ou similar
6. Não estar trajando boné ou similar
7. Não estar usando óculos
Título de Eleitor, juntamente com a Apresentar original e uma cópia.
certidão de quitação eleitoral;
A certidão deverá ser apresentada, em via
original, conforme fornecido pelo respectivo
órgão.
(emissão não anterior a 30 dias da data da
matrícula)
Diploma impresso ou declaração de
conclusão da graduação em Direito,
fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Sistema
Federal ou Estadual de Ensino;

Apresentar original impresso e cópia.
No caso de declaração, o candidato terá o prazo
máximo de 06 (seis) meses para apresentar o
diploma, sob pena de cancelamento da matrícula;

Ofício padrão de apresentação, O militar deverá estar de posse do citado ofício na
expedido pela Unidade de origem, data de apresentação dos demais documentos.
conforme anexo “D”
Anexo “D”
Certidão de inteiro teor (CIT) A certidão de inteiro teor deve ser assinada com
emitida pela Unidade de origem, data não anterior a 15 dias da data da matrícula.
anexada ao ofício padrão.
Obs.: 1 Não há necessidade de autenticação das cópias por serem apresentadas
acompanhadas do original.
2. Atentar para o item 11 das orientações para preenchimento do FIC divulgadas
pelo CRS.
2.3 Medidas de prevenção
2.3.1 É obrigatório o uso de máscara facial, cobrindo boca e nariz, durante todo o
período em que o candidato permanecer no complexo da APM.
2.3.2 Os candidatos que estiverem com diagnóstico confirmado de COVID-19, ou

com suspeita da referida doença, poderão remeter, no mesmo dia da matrícula, os
documentos assinados e digitalizados via e-mail (secretariadeensinoefo@gmail.com)
ou presencialmente, por meio de procurador legalmente constituído. Nestes casos
deve-se fazer contato prévio com a EFO para detalhar a situação.

2.4 Atenção para os itens 10.1.3, 10.1.4, 10.2 e 10.3 do edital:
10.1.3 Os candidatos militares da PMMG, incluídos mediante decisão judicial, em caráter
precário em certame anterior, deverão, além dos documentos indicados no subitem 10.1.1,
entregar ofício de apresentação padrão expedido pela Unidade de origem, conforme ANEXO
“V”.
10.1.4 Os candidatos a que se refere o item 10.1.3, para matrícula no CFO e consequente
posse no novo cargo, deverão optar por este, mediante desistência formal do cargo anterior
ocupado em caráter precário e requerer previamente em juízo a revogação da decisão
judicial (quando for o caso), nos termos do art. 37, inciso XVI, da CRFB/1988.
10.2 Não terá a matrícula efetivada, observada a garantia a ampla defesa e o contraditório, o
candidato que:
a) não atender às condições para ingresso no curso previstas neste edital;
b) deixar de entregar a documentação de forma completa, legível e sem rasuras, na data
prevista, e na forma indicada pela EFO;
c) apresentar documentos ou informações falsas ou incompletas.
10.3 A comprovação definitiva do requisito de idoneidade moral não se encerra com a
entrega das certidões negativas previstas na alínea “k” do subitem 10.1.1, mas com um
procedimento de verificação destes documentos, que poderá se estender após o ingresso
do candidato no CFO, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, através
de processo administrativo.

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, pela EFO, da

responsabilidade inerente ao candidato quanto às suas incumbências previamente
estabelecidas no edital do certame;
3.2

Os

telefones

para

contato

com

a

EFO

são

os

seguintes:

(31)

2123-9453/2123-9452. Dúvidas poderão ser esclarecidas via contato telefônico ou
pelo e-mail secretariadeensinoefo@gmail.com;
3.3 Outras informações serão divulgadas oportunamente por meio do Portal do CRS,
no endereço: www.pmmg.mg.gov.br/crs;
3.4 Os candidatos militares da PMMG NÃO deverão trazer suas pastas funcionais e
suas papeletas médicas, as quais serão remetidas pelas Unidades de origem, após
encerradas.
3.5 A efetivação da matrícula e início do curso ocorrerá no 11/03/2022 (sexta-feira).
Na referida data, a chamada para os matriculados será às 07h00min no pátio da
Escola de Formação de Oficiais.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2022.

LUIZ FAUSTINO MARINHO JÚNIOR, TEN CEL PM
Comandante da Escola de Formação de Oficiais

“ANEXO A”
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
AO SENHOR TENENTE CORONEL COMANDANTE DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
____________________________________________________, brasileiro(a) nato(a), portador(a) da
identidade _________________, e CPF ____________________, devidamente aprovado(a) e
classificado(a) dentro do limite de vagas, para o CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG), PARA O
ANO DE 2022, regulado pelo Edital DRH/CRS Nº 09/2021, de 09 de julho de 2021, vem REQUERER
sua matrícula, para fins de direito.
Nestes termos, pede deferimento.
Belo Horizonte/MG, ______ de ___________ de ________.
____________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
___________________________________________________________________
DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
Em ______ de ___________ de ________.
Ao sr. Ten Cel PM Comandante da EFO
Face ao requerimento apresentado pelo(a) candidato(a) acima qualificado(a), emito parecer:
(

) pelo deferimento.

(

) pelo indeferimento, posto que _____________________________________________________.

WESLEY DE SOUZA SOARES, 1º TEN PM
Secretário de Ensino da Escola de Formação de Oficiais

“ANEXO B”
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

Eu,_________________________________________ CI nº __________________,
CPF: ____________________________,candidato ao Curso de Formação de
Oficiais 2022, ciente dos termos da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
declaro que:

(

) não possuo bens e valores;

( ) Apresento a Declaração de Bens e Valores que compõem o meu patrimônio e
de meus dependentes, conforme segue:

ITENS

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$)

Belo Horizonte, _____ de _____________ de _____.

___________________________________________
Declarante

“ANEXO C”
FICHA DE IMPLANTAÇÃO
FICHA DE IMPLANTAÇÃO

Nº DE POLÍCIA: ________________ NOME ________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: __/__/____ ESTADO CIVIL _____________ DATA DE INCLUSÃO: __/__/______
Nº IDENTIDADE : _____________ DATA DE EMISSÃO __/__/____ ÒRGÃO EXPEDIDOR ___________
CPF__________________________PROFISSÃO _________________________________________
TÍTULO DE ELEITOR Nº _______________________________ SEÇÃO _______ ZONA___________
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ CÓDIGO/ AG ____________ C/C____________
ESCOLARIDADE : ___________________________________________________________________
ALTURA _______ TIPO DE SANGUE _____ FATOR RH ____________
CABELO ___________________ OLHOS ___________________ COR DA PELE ___________________
SINAIS PARTICULARES _______________________________________________________________

FILIAÇÃO

NOME DO PAI: ____________________________________________ PROFISSÃO: _______________
NOME DA MÃE: ___________________________________________ PROFISSÃO: _______________

ENDEREÇO

RUA / AV/ AL___________________________________________________ Nº _____ APTO _____
BAIRRO ___________________ CIDADE _____________________ COD.________ (NÃO PREENCHER)
CEP ________________ FONE (___)_______________ CELULAR (___)_______________
NACIONALIDADE __________________ NATURALIDADE __________________ ESTADO: ____________
CERTIDÃO: ( ) NASCIMENTO ( ) CASAMENTO LIVRO ______ FOLHA _______ TERMO _______________
CARTÓRIO (Especificar ) _________________________________________________________________
(Nº Subdistrito, Cidade / Comarca)

COD. ___________________________ (NÃO PREENCHER)

CARTEIRA DE TRABALHO

Nº _______________________ DATA EMISSÃO ____/_____/______
DATA 1º EMPREGO ____/_____/______ Nº DO PIS/PASP ___________________________________

CARTEIRA DE MOTORISTA

CNH Nº REGISTRO: _______________ CATEGORIA ______ DATA DA EMISSÃO: ____/_____/______
ÓRGÃO EXPEDIDOR __________ DATA DA VALIDADE: ____/_____/______

CERTIFICADO DE RESERVISTA

(MARINHA, EXÉRCITO OU AERONÁUTICA) ___________ TIPO (CDI, CI, CAM, CERT 1ª /2ª CAT):_____
Nº ou RA ___________________________ REGIÃO ÓRGÃO EXPEDIDOR Nº _______________
DATA DA EXPEDIÇÃO: ____/_____/______ CSM, SMOB ou DN Nº _______ SÉRIE ______

_________________________________________
Assinatura do Candidato

_______________________________________
Rubrica do Candidato

Belo Horizonte, ____/_____/______

_______________________

____________________________________________________________

Nº de polícia

Nome do militar responsável pela matrícula

Obs.: Os dados que o candidato ainda não possui, como número de polícia e data de inclusão,
devem ser deixados em branco.

“ANEXO D”
OFÍCIO PADRÃO (PARA OS MILITARES DA PMMG)

REGIÃO
UNIDADE
Belo Horizonte, ____ de __________ de 2022
Ofício Nº

/

- UNIDADE.

Ao: Ten-Cel PM Comandante da EFO
Assunto: Apresentação de militar para frequentar o CFO/2022.
Rfr.: Edital DRH/CRS Nº 09/2021, de 09 de julho de 2021

Apresento-lhe o militar abaixo, convocado por ato do Diretor de Recursos Humanos, de
acordo com o Edital DRH/CRS 09/2021, de 09 de julho de 2021, para frequentar o CFO.
1.

QUALIFICAÇÃO

Nome:
Número:
CPF:
Graduação:
Data de Inclusão:
Inclusão na PMMG mediante Liminar Judicial: (
Tempo de efetivo serviço (anos, meses, dias):
Conceito:
Grau de Escolaridade:
Estado Civil:
Dependentes:

) SIM (

) NÃO

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: (

) sim (

) não

Período lançado/exercício:
4.

JUSTIÇA

4.1

Militar se encontra indiciado: (

4.1.1

Nº do Inquérito:

4.1.2

Capitulação (CPM/CP):

4.1.3

Fase do inquérito:

) sim (

) não
.
.
.

4.1.4 Ação policial legítima/ilegítima (citar o nº do BI e a data de sua publicação):
.
4.1.5 Breve histórico:

_________________________________________________________________________.
4.2

Militar se encontra “sub-judice” em crime doloso, comum ou militar. (

4.2.1

Nº do processo:

4.2.2

Auditoria/Comarca:

4.2.3

Capitulação (CPM/CP):

4.2.4

Fase do processo:

.
.
.
.

) sim (

) não

4.1.5 Ação policial legítima/ilegítima (citar o nº do BI e a data de sua publicação):
__________________________________________________________________ .
4.2.6 Breve histórico:
_________________________________________________________________________ .

4.2.7 Impedido para promoção, conforme EMEMG: (
4.3

) sim (

) não

Militar foi submetido à sentença condenatória, da qual esteja cumprindo pena

(

) sim

4.3.1

Nº do processo:

4.3.2

Auditoria/Comarca:

4.3.3

Capitulação (CPM/CP):

4.3.4

Breve histórico:

(

) não
.
.
.

__________________________________________________________________________
5.

TREINAMENTO PROFISSIONAL

Treinamento Policial Básico: ( ) Apto ( ) Inapto - Publicado no BI: (número, unidade, data)
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 sanção a cumprir.

(

) Deve cumprir sanção (Citar BI e a sanção)

(

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

últimos 24 (vinte e quatro) meses
(

7.

) O militar não está submetido a PAD, PADS ou PAE

LICENÇAS DIVERSAS

(

) Sim

( ) Não

Em caso afirmativo, especificar o tipo, período e o motivo da concessão da licença e o
BI: (número, unidade, data)

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 e promoção, de acordo com as exigências constantes do Edital DRH/CRS nº
09/2021, de 09 de julho de 2021, e o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.
(

) Sim

(

) Não

10.

OUTRAS INFORMAÇÕES

10.1

SIRH:

(

) Os dados da militar estão atualizados: (

) sim (

) não

(

) A transferência para curso foi lançada: (

) sim (

) não

10.2 AADP
Em conformidade com o art. 186, VI da Lei 5.301 de 16/10/1969, o militar obteve resultado
igual ou superior a 60% na última AADP
(

) Sim

(

) Não

10.3 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).

(

) Inapto para curso.

11.

Residência:

( ) Não possui residência própria;
( ) Possui residência própria;

(

) Residência funcional;

(

) Residência cedida.

Endereço atual:

________________________________________________
NOME COMPLETO, POSTO
COMANDANTE DO MILITAR

“ANEXO E”
DECLARAÇÃO PARA OCUPANTES DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO
PÚBLICA
Eu,_________________________________________ CI nº __________________,
CPF: ____________________________, de livre e espontânea vontade, em
atendimento ao disposto na alínea "m" do subitem 10.1.1 do edital nº
09/2021-DRH/CRS, que regulou o concurso público para admissão ao Curso de
Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais e, em acatamento ao
contido no art. 42, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, acrescido
pela Emenda Constitucional nº 101, de 03 de julho de 2019, que estendeu aos
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o direito à acumulação de
cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI, DECLARO, para os fins de direito,
que procederei conforme o descrito, observando a prevalência da atividade militar,
ciente da responsabilização em caso de descumprimento, conforme legislação
vigente. Por ser verdade, firmo a presente.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de _____.

___________________________________________
Declarante

“ANEXO F”
DECLARAÇÕES
Eu,________________________________________ CI nº __________________,
CPF: ____________________________, declaro, para fins de matrícula no Curso
de Formação de Oficiais – CFO 2022 que:
(

)

Estou desvinculado de cargo, emprego ou função pública não acumuláveis,
nas esferas federal, estadual ou municipal.

(

)

Tenho conhecimento do conteúdo do art. 42, §3º, da Constituição da
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.

(

)

Estou desvinculado ou jamais me vinculei à Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).

(

)

Estou desvinculado ou não faço parte de firmas comerciais, de empresas
industriais de qualquer natureza e não exerço nelas função de qualquer
natureza.

(

)

Preencho os requisitos para ingresso na PMMG, conforme item 2.1 do Edital
DRH/CRS nº 09/2021, de 09 de Julho de 2021.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de _____.

___________________________________________
Declarante

