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ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

Orientações ao Ato de Convocação do CHO (EXCEDENTES)

Rfr.: EDITAL DRH/CRS Nº 16/2017, de 28 de dezembro de 2017.

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS - RETIFICADORA

Prezados candidatos,

Aproveitamos a publicação do resultado final do Concurso ao Curso de
Habilitação de Oficiais regulado pelo Edital DRH/CRS n. 16/2017, para
estipular a data para apresentação de documentação para fins de matrícula,
conforme abaixo especificado.

1. Data/hora e local de apresentação de TODOS os candidatos
excedentes:

DATA DA CHAMADA: 29/07/2018 (DOMINGO).
Horário da chamada: 08h30min.
Local da chamada: Escola de Formação de Oficiais (EFO), situada à Rua
Diabase, n. 320, bairro Prado, Belo Horizonte-MG, no auditório da EFO.
Uniforme: O da atividade, na graduação atual (antes da matrícula),
desarmados.

2. Orientações para a matrícula dos candidatos:

Na oportunidade, os candidatos aprovados no certame deverão apresentar,
conforme já previsto em Edital, os seguintes documentos:

DOCUMENTO ORIENTAÇÃO
Requerimento de matrícula Será fornecido pela Escola de Formação de

Oficiais - EFO, no dia da entrega de
documentos.

Ofício padrão de apresentação, expedido
pela Unidade de origem, conforme modelo
específico.

Na PMMG, o documento é regulado IRH n.
198/2001. O militar deverá estar de posse
do citado ofício na data de apresentação
dos demais documentos.

São dados mínimos a serem inseridos no
Ofício Padrão de Apresentação:
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1. tempo de efetivo serviço do militar;
2. conceito disciplinar do militar, nos termos
do CEDM;
3. se o militar foi sancionado nos 24 meses
anteriores por mais de uma transgressão de
natureza grave;
4. se o militar encontra-se aprovado em
todas as avaliações no último Treinamento
Policial Básico; 5. inspeção de saúde: se o
militar encontra-se “apto para curso” em
inspeção de saúde nos termos da
Resolução Conjunta nº 4278, de
10/10/2013;
6. Se o militar está submetido a PAD ou
PAE;
7. Não ter sofrido sentença condenatória, da
qual esteja cumprido pena, ou aguardando
decisão em instância superior e não poderá
estar indiciado em IPM, salvo se houver
declaração de ação legítima (neste caso,
deve-se trazer cópia da referida
declaração para efetivação da matrícula);
8. Se o militar preenche todos os requisitos
para a efetivação de sua matrícula no curso
citado, de acordo com as exigências
constantes do Edital DRH/CRS n. 16/2017
de 28 de Dezembro de 2017. Restando
dúvida deverá ser consultada IRH 198.

Papeleta Médica O documento deverá ser entregue em
envelope lacrado, devidamente encerrado
pela SAS ou NAIS da Unidade.
Somente original.

Ficha de Alterações ou Extrato de Registros
Funcionais - ERF

Deverá ser encerrada pela Unidade de
origem do militar. É OBRIGATÓRIA A
APRESENTAÇÃO.

Somente original.
Título de Eleitor Original e cópia.

Não é necessária cópia autenticada em
cartório.

Certidão de quitação eleitoral A certidão deverá ser apresentada em via
original, conforme fornecida pelo respectivo
órgão.

Disponível no sítio
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoe
s/certidao-de-quitacao-eleitoral
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Deve ser apresentada com data de emissão
não superior a 30 dias.

Diploma, certificado ou declaração de
conclusão do ensino médio ou equivalente,
fornecido por instituição de ensino oficial ou
regulamente reconhecida ou autorizada
pelo órgão governamental competente, com
data de expedição de, no máximo, até a
data da matrícula.

Original e cópia.

Não é necessária cópia autenticada em
cartório.

Histórico escolar O documento deverá ser apresentado em
original ou em caso de cópia, deverá esta
última estar acompanha do original, que
será devolvida ao candidato após
conferência.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

2. Os telefones de contato com a EFO são os seguintes: (31) 2123-9453.
Dúvidas poderão ser esclarecidas via contato telefônico ou pelo PA:
Secretaria de Ensino/Efo;

3. Outras informações serão divulgadas oportunamente por meio do Portal
do CRS, no endereço: www.pmmg.mg.gov.br/crs;

4. Os candidatos não deverão trazer sua pasta funcional, conforme
prescreve a IRH 198/2001, as quais serão remetidas pelas Unidades de
origem, após encerradas.

Belo Horizonte/MG, 26 de julho de 2018.

(a)SILVANO TEODORO PIMENTA, TEN-CEL PM
COMANDANTE DA EFO


