


COMANDANTE-GERAL
Coronel PM Rodrigo Sousa Rodrigues

CHEFE DO ESTADO-MAIOR
Coronel PM Eduardo Felisberto Alves

CHEFE DO GABINETE MILITAR
Coronel PM Osvaldo de Souza Marques



SUBCOMANDANTE DA APM
Tenente-Coronel PM Caiubi Fernandes 

de Matos Junior

SUBCOMANDATE DA EFO
Major PM Mauro Lúcio da Silva Junior

COMANDANTE DA APM
Coronel PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadares

COMANDANTE DA EFO
Tenente-Coronel PM Luiz Faustino Marinho Junior



CORDENADOR DO CFO1
Cap PM Pedro Henrique Veloso Cunha

Chefe de Curso Turma A  
1º Ten PM Flávio Alípio 

de Andrade

Chefe de Curso Turma B 
1º Ten PM Maurício 
Gabriel Lima Junior

Chefe de Curso Turma C  
1º Ten PM Karl Heinz Bauer

Chefe de Curso Turmas D e E  
1º Ten PM Luan Queiroga 

Henriques



Todos os candidatos ao CFO 2022/2023 deverão preencher o questionário 

até o dia 04 de Março de 2022. Para acessá-lo, basta copiar o link abaixo e 

inseri-lo no seu navegador de internet. 

https://forms.gle/k7YPxhZkwN7pfgtw8



PADRONIZAÇÕES APLICÁVEIS A TODOS OS CADETES DO CFO1:

• Os militares deverão estar portando, obrigatoriamente,  originais e cópias 

plastificadas da identidade funcional e cartão do IPSM (para os já militares da 

PMMG), identidade civil (RG ou CNH para os ex-civis), bloco de anotações e 

hinário, os quais deverão ser acondicionados no bolso lateral  direito da calça 

do B1 e no bolso da frente, lado direito, da calça do B12;

• Em razão da pandemia do Covid-19, utilizar máscara cirúrgica branca 

cobrindo nariz e boca (não utilizar máscara de pano ou TNT). O militar deverá 

por ta r,  no  mín imo ,  04  másca ras  e  01  f rasco  de  á l coo l  em ge l 

(aproximadamente 50 ml), os quais ficarão no bolso lateral  esquerdo da calça 

do B1 e no bolso da frente, lado esquerdo, da calça do B12;

• O Coldre de cintura deverá ser sem afastador lateral, sem trava móvel rígida 

na parte super ior,  com no máximo uma t rava de retenção at iva, 

confeccionado em plástico rígido ou polímero resistente. O referido acessório 

comporá o cinturão de nylon no  uniforme B1, e somente está autorizado o 

uso do coldre especificado nesta cartilha, conforme o modelo apresentado 

abaixo:



CADETES QUE JÁ ERAM MILITARES DA PMMG:

• O cordel da boina deve ser ajustado na medida de 3 a  6cm, arrematados 

com um pequeno nó em cada ponta;

• Uso  da "bombacha“ na  calça  do B1 (seja da própria calça ou de outra 

forma)  deixando a calça dobrada, evitando que fique caída por cima do 

coturno;

• O  coturno preto deverá  ser  modelo  de  lona e  sem  zíper.  A  

amarração do coturno é o modelo paraquedista (PQD), devendo estar 

limpo e engraxado;

• Portar caneta na cor azul no bolso da gandola do B1, camisa do C1 ou no 

bolso da calça, quando estiver de B1 sem gandola.



CADETES RECÉM INGRESSOS:

• A calça do B12 não poderá estar colada ao corpo, tampouco acima do 

tênis ou sobrando tecido sobre ele, devendo ser ajustada, de maneira 

que não atrapalhe os diversos movimentos do militar em forma ou 

atividades;

• Conforme orientação anterior, os referidos documentos e materiais de 

porte obrigatório, não poderão ultrapassar a borda do bolso da calça do 

B12;

• A caneta na cor azul será portada no bolso direito de trás da calça jeans  

quando estiverem em forma, ocasião em que a tampa da caneta deverá 

estar afixada na borda do bolso. Quando forem se assentar, colocá-la no 

bolso da frente,  lado direito;

• O tênis, na cor preta, deverá estar devidamente limpo e engraxado.












