
 
 
 
 

COMANDO-GERAL 

 
 

Memorando Circular n. 10.097.3/2018 - GCG 

 
 

Belo Horizonte, 26 de março de 2018. 
 
 

 
Aos: Comandantes, Diretores e Chefes. 

Assunto: Adiamento do Curso de Operações Especiais – COESP II/2017. 

Referência: Memorando n. 11.429.3/16-EMPM, de 22Dez16; 

 Edital DRH/CPE nº 09/2017, de 13Jul17; 

                       Instrução Nº 3.03.23/2017- CG; 

                            Acordo de Cooperação Técnica nº 11614/17.       

  

 

1 Considerando que: 

 

1.1  o Memorando nº 11.429.3/16-EMPM, de 22 de dezembro de 2016, determinou a realização 

de dois Cursos de Operações Especiais (COEsp) no ano de 2017; 

1.2 o Edital DRH/CPE nº 09/2017, de 13 de julho de 2017, divulgou a abertura das inscrições e 

estabeleceu normas para a realização do processo seletivo interno destinado a selecionar 

candidatos para o COEsp II/2017; 

1.3 a Instrução nº 3.03.23/2017-CG padronizou os Procedimentos Operacionais em 

Ocorrências de Ataques a Agências Bancárias e Similares, atribuindo missão específica para o 

Batalhão de Operações Especiais (BOPE); 

1.4   há necessidade de readequar a malha curricular do COEsp em virtude do resultado 

produzido pelo Acordo de Cooperação Técnica nº 11614/17, celebrado entre a Polícia Militar de 

Minas Gerais (PMMG) e o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Ciências Cognitiva – LTDA, 

que mapeou as Competências e Perfil Profissiográfico do Operador Especial do BOPE, 

estabelecendo requisitos para os processos seletivos de formação e capacitação dessas funções, 

dentre outros desdobramentos; 

1.5  a Copa do Mundo e Eleições 2018, eventos esses que alteram a rotina do Estado, 

requerem atenção especial e ensejam emprego extraordinário do BOPE inviabilizando, no 

momento, a coordenação técnica e realização do curso; 



1.6 conforme inteligência da Súmula n. 473, do Supremo Tribunal Federal (STF), o poder de 

autotutela permite à administração pública revisar e controlar seus próprios atos, anulando-os 

quando ilegais ou revogando-os, ainda que legais e perfeitos, por não mais lhe convir a existência, 

por se apresentarem inconvenientes ao interesse público ou inoportunos na ocasião. 

 

2 Isto posto, DETERMINO: 

 

2.1  o adiamento do início do  COEsp II/2017 para o dia 11/03/2019; 

2.2  a garantia de vaga aos policiais militares aprovados e regularmente convocados para 

matrícula no certame previsto no Edital DRH/CPE n. 09/2017 – PMMG (COESp II/2017); 

2.3 à Diretoria de Recursos Humanos (DRH) e Comando de Policiamento Especializado 

(CPE) adotarem as medidas decorrentes. 

 

 

 

(a)ANDRÉ AGOSTINHO LEÃO DE OLIVEIRA, CORONEL PM 
SUBCOMANDANTE-GERAL  

 

 

 

 


