
 

 

 

 

 

ESTADO-MAIOR 

 

 
Memorando Circular nº 10.283.3/2020 – EMPM. 
   

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2020. 
 
 
Aos:  Aos Comandantes, Chefes e Diretores. 
Assunto: Cronograma de execução do concurso do CFO/2020 e resultado final e matrícula 

do concurso do CFSd/2019 – Interior. 
 
 
 
1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 No ano de 2020, diante da necessidade de adoção de medidas para enfrentamento da 

emergência em saúde pública causada pelo agente Coronavírus (Covid-19), o Comando da 

Instituição suspendeu a realização da prova objetiva do concurso do Curso de Formação de 

Oficiais de 2020 (CFO/2020), bem como as etapas do concurso para admissão ao Curso de 

Formação de Soldados (CFSd) 2019 destinado às Unidades do interior do Estado; 

 

1.2 Em razão do atual cenário epidemiológico e das necessidades de segurança pública, 

torna-se necessária uma nova avaliação do cronograma de execução dos referidos 

concursos, dada a essencialidade e a continuidade do serviço de segurança pública, que 

impõem à PMMG o dever permanente de promover a segurança pública por intermédio da 

polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, não cabendo sua interrupção ou 

suspensão, sob pena de provocar um colapso nas múltiplas atividades da sociedade mineira. 
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2 ISSO POSTO, DETERMINO: 

 

2.1 À Diretoria de Recursos Humanos (DRH) 

 

Adotar as providências necessárias para fins de divulgação do cronograma de execução do 

concurso do CFO/2020, observando-se a adoção de rígidos protocolos sanitários para 

mitigar a possibilidade de contágio pelo agente Coronavírus (Covid-19), buscando resguardar 

a segurança de todos os envolvidos, bem como da data do resultado final e matrícula do 

CFSd/2019 – Interior, conforme cronograma abaixo: 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS CONCURSOS 

CONCURSO DATA DA PROVA RESULTADO FINAL MATRÍCULA 

Curso de Formação de Oficiais 
(CFO/2020) 

25 out. 2020 24 mai. 2021 31 mai. 2021 

Curso de Formação de 
Soldados (CFSd/2019 – Interior) 

---------- 16 out. 2020 03 nov. 2020¹ 

(1) Data de Inclusão. 

 

 

2.2 À Diretoria de Saúde (DS) 

 

Acompanhar as medidas de biossegurança adotadas pela DRH, visando a execução do 

concurso do CFO/2020. 

 

 

2.3 Aos Comandantes, Chefes e Diretores 

 

Apoiar a DRH com as medidas necessárias para a realização do concurso do CFO/2020. 

 

3. PRESCRIÇÕES DIVERSAS: 

 

3.1 Os candidatos do concurso do CFO/2020 serão cientificados de todas as medidas de 
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prevenção ao contágio da Covid-19, a serem adotadas nos locais de realização das provas e 

durante o deslocamento das respectivas residências para esses locais e vice-versa; 

 

3.2 Caso o cenário epidemiológico se revele desfavorável à continuidade do concurso do 

CFO/2020, esse poderá ser novamente interrompido, após parecer conjunto da DRH e da 

DS. 

 

 

 

EDUARDO FELISBERTO ALVES, CORONEL PM 
CHEFE DO ESTADO-MAIOR 
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