ORIENTAÇÕES AOS CONVOCADOS PARA A MATRÍCULA DO EAdO

Rfr.: EDITAL DRH/CRS Nº 08/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.

1 DATA/HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS:
1.1 Data da chamada: 09/03/2022 (quarta-feira).
1.2 Horário da chamada: 08h30min.
1.3 Local da chamada: Escola de Formação de Oficiais (EFO), situada na rua
Diabase, n. 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG – Pátio da EFO. 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.
1.4 Uniforme: Civis e militares de outras instituições, vestimenta compatível com
repartição pública. Militares da PMMG, B1 completo, com divisas/passadeiras
relativas à graduação atual. Todos deverão comparecer desarmados. Os candidatos
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
ORIENTAÇÃO
Requerimento de matrícula. Anexo “A” Deverá ser preenchido, assinado e entregue
pelo candidato(a) na data da apresentação
dos demais documentos
02 fotografias recentes, em formato A
fotografia deverá ser tirada com
5x7 cm.
antecedência não superior a 90 dias:
–
Tamanho 5x7 cm;
–
Ser produzida com fundo branco;
–
Os homens devidamente barbeados e
com cabelos curtos;
–
As mulheres de cabelos longos devem

Carteira de identidade.

estar com cabelo preso;
–
Não utilizar camiseta regata
similar;
–
Não trajar boné ou similar;
–
Sem óculos.
Apresentar original e uma cópia.
.

Comprovante de inscrição no CPF.

Apresentar original e uma cópia.

ou

Diploma de conclusão do curso de Apresentar original e uma cópia.
graduação em nível superior em área
compatível com a função a ser
exercida, obtido em estabelecimento
reconhecido pelo sistema de ensino
federal, estadual ou do Distrito
Federal;.
Certificado ou declaração referente à
residência médica na especialidade
a que concorre reconhecida pelo
sistema de ensino federal, estadual
ou do Distrito Federal ou título
reconhecido
pela
Sociedade
Brasileira
de
Medicina
da
especialidade a que concorre,
conforme item 2.1.1 do edital
DRH/CRS No 08/2021.

O candidato deverá possuir, além dos
requisitos descritos no subitem 2.1 do Edital
DRH/CRS No 08/2021, registro atualizado no
Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais (CRM-MG) e residência médica na
especialidade a que concorre, reconhecida
pelo sistema de ensino federal, estadual ou
do Distrito Federal ou título reconhecido pela
Sociedade Brasileira de Medicina da
especialidade a que concorre, sempre
devidamente registrados no CRM-MG.
Apresentar original e uma cópia.

Certidões negativas de antecedentes Apresentar original e uma cópia.
criminais expedidas pela:
I. Polícia Civil, dos Estados onde
residiu nos últimos 10 (dez) anos;
II. Polícia Federal;
III. Justiça Estadual, 1a e 2a instância,
dos locais onde residiu nos últimos 10
(dez) anos;
IV. Justiça Federal, inclusive Juizado
Especial e subseções, dos locais onde
residiu nos últimos 10 (dez) anos;
V. Justiça Militar da União;
VI. Justiça Militar Estadual para os

candidatos que são ou foram militares
estaduais dos estados que possuam a
mencionada justiça especializada.
Conta em agência localizada em Minas
Comprovante de abertura de conta no
Gerais. (vedada conta poupança, conjunta,
Banco Itaú;
salário ou aberta em banco postal)
Comprovante de endereço (conta de Original e uma cópia.
energia elétrica, de água, contrato de
aluguel etc.), podendo ser em nome
dos pais.
Ofício padrão de apresentação, O militar deverá estar de posse do citado
expedido pela Unidade de origem, ofício na data de apresentação dos demais
conforme anexo “B” (Apenas para os documentos.
militares da PMMG incluídos na
instituição, em virtude de certame Anexo “B”
anterior, mediante decisão judicial
em caráter precário)
Certidão de inteiro teor (CIT) emitida A certidão de inteiro teor deve ser assinada
pela Unidade de origem, anexada ao com data não anterior a 15 dias da data da
ofício padrão. (Apenas para os matrícula.
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 Candidatos militares da PMMG
DOCUMENTO
ORIENTAÇÃO
Requerimento de matrícula. Anexo “A” Deverá ser preenchido, assinado e entregue
pelo candidato(a) na data da apresentação
dos demais documentos
Diploma de conclusão do curso de Apresentar original e uma cópia.
graduação em nível superior em área
compatível com a função a ser
exercida, obtido em estabelecimento
reconhecido pelo sistema de ensino
federal, estadual ou do Distrito
Federal;
Certificado ou declaração referente à O candidato deverá possuir, além dos
residência médica na especialidade a requisitos descritos no subitem 2.1 do Edital
que
concorre reconhecida pelo DRH/CRS No 08/2021, registro atualizado no
sistema de ensino federal, estadual Conselho Regional de Medicina de Minas
ou do Distrito Federal ou título Gerais (CRM-MG) e residência médica na
reconhecido pela Sociedade Brasileira especialidade a que concorre, reconhecida

de Medicina da especialidade a que pelo sistema de ensino federal, estadual ou
concorre, conforme item 2.1.1 do edital do Distrito Federal ou título reconhecido pela
DRH/CRS No 08/2021.
Sociedade Brasileira de Medicina da
especialidade a que concorre, sempre
devidamente registrados no CRM-MG.
Apresentar original e uma cópia.
Ofício padrão de apresentação, O militar deverá estar de posse do citado
expedido pela Unidade de origem, ofício na data de apresentação dos demais
conforme anexo “B”
documentos. Anexo “B”

Certidão de inteiro teor (CIT) emitida A certidão de inteiro teor deve ser assinada
pela Unidade de origem, anexada ao com data não anterior a 15 dias da data da
ofício padrão.
matrícula.
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 Informações a serem fornecidas pelos candidatos
Todos os candidatos convocados para a matrícula deverão fornecer informações
através do preenchimento, até 08/03/2022, do seguinte link:
https://forms.gle/yRg5YyBDCst7qm3k6
2.4 Medidas de prevenção
2.4.1 É obrigatório o uso de máscara facial, cobrindo boca e nariz, durante todo o
período em que o candidato permanecer no complexo da APM.
2.4.2 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.

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 PROVIMENTO DE
CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
(PMMG), PARA O ANO DE 2022, regulado pelo Edital DRH/CRS Nº 08/2021, de 28 de junho 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”
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 EAdO/2022.
Rfr.: Edital DRH/CRS Nº 08/2021, de 28 de junho de 2021

Apresento-lhe o militar abaixo, convocado por ato do Diretor de Recursos Humanos, de
acordo com o Edital DRH/CRS 08/2021, de 28 de junho de 2021, para frequentar o EAdO.

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:

) SIM (

) NÃO

Dependentes:
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):

.
.
.

) sim (

) não

4.2.4

Fase do processo:

.

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
08/2021, de 28 de junho 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

