ORIENTAÇÕES GERAIS
PARA ENTREGA DE
DOCUMENTAÇÃO
PARA EFETIVAÇÃO DE
MATRÍCULA NO
EAdO/2019

1 ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA
1.1 Data, hora, local
A apresentação para matrícula será no dia 18 de julho de 2019, às 08 horas e 30
minutos, na Escola de Formação de Oficiais (EFO), situada à Rua Diabase, nº 320,
bairro Prado, Belo Horizonte/MG, no auditório JK.
Neste dia, os candidatos que comparecerem, deverão estar a inteira disposição para
proceder a conferência da documentação pertinente, bem como o preenchimento do
Formulário de Ingresso na Corporação (FIC), que ocorrerá ao longo da data
mencionada.
1.2 Uniforme
Para a matrícula, os civis e os militares das Forças Armadas deverão se apresentar
com vestimenta compatível com repartição pública. Os militares da PMMG e CBMMG:
o da atividade (devendo o militar estar desarmado), utilizando a insígnia do atual
posto/graduação.
1.3 Orientações para a matrícula dos candidatos
Na oportunidade, conforme já previsto em Edital, os candidatos aprovados no
certamente deverão apresentar os seguintes documentos, de acordo com a sua
condição anterior ao requerimento de matrícula:
1.3.1 Candidatos Civis e de outras Organizações Militares
DOCUMENTO
Requerimento de matrícula. (Anexo A)

Certidão de Nascimento ou
Casamento.
Comprovante de inscrição no CPF.

Carteira de identidade.
Formulário de Ingresso na
Corporação. (F.I.C.)
02 fotografias recentes, em formato 5x7
cm.

ORIENTAÇÃO
Deverá ser preenchido, assinado e entregue
pelo candidato(a) na data da apresentação dos
demais documentos
O preenchimento deste requerimento NÃO
implica em efetivação de matrícula.
Apresentar original e duas cópias. Não
necessita de autenticação em cartório.
Apresentar original e duas cópias. Será aceito
impressão extraída do sítio da Receita Federal,
por meio da rotina e-CAC, disponível no
endereço:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoe
s/ATCTA/CPF/ImpressaoComprovante/Impr
essaoExibir.asp
Apresentar original e duas cópias. Não
necessita de autenticação em cartório.
Será fornecido pela Polícia Militar na data da
apresentação dos documentos pelo candidato.
A fotografia
deverá
ser tirada com
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 estar
com cabelo preso;
− Não utilizar camiseta regata ou similar;
− Não trajar boné ou similar;

Diploma de conclusão do curso de
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.
Apresentar a documentação exigida no
item 2.1.1 do Edital DRH/CRS No 09/2018,
de 06 de setembro de 2018 (Concurso nº
0918)

Cartão de Vacinas em dia.

− Sem óculos.
Apresentar original e duas cópias.
Não é necessária cópia autenticada em
cartório.

O candidato deverá possuir, além dos
requisitos descritos no subitem 2.1 do Edital
DRH/CRS No 09/2018, a residência médica na
especialidade a que concorre reconhecida pelo
MEC ou título reconhecido pela Sociedade
Brasileira de Medicina da especialidade a que
concorre,
devidamente
registrados
no
Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais, excetuando a área de Psicologia.
Com esquema obrigatório para adultos
completo (Febre Amarela, Tétano, Hepatite B
e Triviral) considerando as diversas atividades
a que serão submetidos.

Observação: O candidato deverá possuir conta no BANCO DO BRASIL,
disponibilizando, no ato da entrega da documentação, número ou comprovante
de abertura da mesma.
1.3.2 Candidatos militares da PMMG
DOCUMENTO
Requerimento de matrícula. (Anexo A)

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

Diploma de conclusão do curso de
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.

ORIENTAÇÃO
Deverá ser preenchido, assinado e entregue
pelo candidato(a) na data da apresentação
dos demais documentos
O preenchimento deste requerimento NÃO
implica em efetivação de matrícula.
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. No CBMMG, será
observada a sua regulamentação específica,
se houver. São dados mínimos a serem
inseridos no
Ofício de Apresentação:
- Tempo de efetivo serviço do militar;
- Se o militar foi sancionado nos 24 meses
anteriores por mais de uma transgressão de
natureza GRAVE;
- Conceito disciplinar do militar, nos termos do
CEDM;
- Se o militar encontra-se aprovado em todas
as avaliações no último Treinamento Policial
Básico ou equivalente no CBMMG;
- Apto para curso.
Apresentar original e duas cópias.
Não é necessária cópia autenticada em
cartório.

Apresentar a documentação exigida no
item 2.1.1 do Edital DRH/CRS No 09/2018,
de 06 de setembro de 2018 (Concurso nº
0918)

Cartão de Vacinas em dia.

O candidato deverá possuir, além dos
requisitos descritos no subitem 2.1 do Edital
DRH/CRS No 09/2018, a residência médica na
especialidade a que concorre reconhecida
pelo MEC ou título reconhecido pela
Sociedade Brasileira de Medicina da
especialidade a que concorre, devidamente
registrados no Conselho Regional de Medicina
de Minas Gerais, excetuando a área de
Psicologia.
Com esquema obrigatório para adultos
completo (Febre Amarela, Tétano, Hepatite
B e Triviral) considerando as diversas
atividades a que serão submetidos.

2 DATA DE APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES INICIAIS
O estágio terá duração de 3 (três) meses, com a apresentação no dia 29 de julho de
2019, às 06hs30min no auditório JK, na Escola de Formação de Oficiais.
No dia da apresentação, os estagiários civis e de outras organizações militares
deverão se apresentar de uniforme B12, conforme fotografia e especificações abaixo,
sem o nome funcional e com boné branco.
Já o candidato militar deverá se apresentar fardado com B1 (Uniforme para
Policiamento Ostensivo Geral), sem a gandola, com a camiseta branca (sem nome
funcional) e boné branco (boné confeccionado em tecido misto de poliéster e algodão,
na cor branca, sem qualquer marca, desenho ou bordado, com ajustador em plástico
fixado na parte de trás, na cor do tecido), conforme modelo Memorando nº 22.4/2017APM.
RESOLUÇÃO Nº 4362, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 2014.
Aprova o Regulamento de Uniformes e
Insígnias da Polícia Militar de Minas Gerais –
RUIPM.
(...)
Art. 66 - B12 - Uniforme de Adaptação
I - uniforme de uso para os militares que estão
em curso de formação, e são oriundos do meio
civil.
II - composição única:
a) camiseta branca de gola olímpica, do
Uniforme D1;
b) calça jeans azul escuro, modelagem larga,
com
dois
bolsos
dianteiros
e
dois
traseiros, sem detalhes de brilho ou cor;
c) ...;
d) tênis predominantemente preto;
e) cinto preto de nylon dos uniformes dos
Grupos A, B, C e do D4;
f) meia branca do uniforme D1.

Os estagiários do sexo masculino deverão se apresentar com o cabelo cortado sendo
o corte de cabelo denominado “aparado curto”, que é a parte inferior (nuca) e lateral
do crânio a máquina n° 2 e, para a parte superior do crânio, a máquina n° 3; o “pé do
cabelo” deverá ser aparado com tesoura ou com navalha, bem como sem o uso de
barba, cavanhaque ou barbicha no queixo.

Ao estagiário que, cuja queda de cabelo tenha atingido área superior a 40% da
superfície do couro cabeludo, é permitido raspar a cabeça. (figura IV e seguintes)

As estagiárias deverão se apresentar com cabelo preso em coque com redinha,
exceto aquelas que tiverem cabelo curto, conforme imagens abaixo.

Belo Horizonte, 27 de junho de 2019.

(a)SILVANO TEODORO PIMENTA, 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

O ____________________________________________________, brasileiro nato, portador da identidade
_________________, e CPF ____________________, devidamente aprovado(a) e classificado(a) dentro do
limite de vagas, para o Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO), de caráter eliminatório, para provimento ao
Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2019, regulado pelo
Edital DRH/CRS 09/2018 de 06 de setembro de 2018, vem REQUERER sua matrícula na 4ª fase do
Concurso do Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO/2019), 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, vez que o candidato(a) entregou toda documentação.

(

) pelo indeferimento, posto que ________________________________.

_____________________________________________
RENATO SENA FARIAS, 1º TEN PM
SECRETÁRIO DE ENSINO EFO

_______________________________________________________________________________

(

) DEFIRO

(

) INDEFIRO

Quartel em Belo Horizonte/MG, _____ de ____________ de ______.

_______________________________________
SILVANO TEODORO PIMENTA, TEN CEL PM
COMANDANTE DA EFO

