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Orientações aos candidatos ao Concurso de Piloto Privado e 

Tripulante Operacional 
 

 

O primeiro Teste de Capacitação Física (TCF) para os candidatos ao Concurso de 
Tripulante Operacional está previsto para o dia 04 de outubro de 2016, e será a prova de 
Subida na Corda, a ser realizada no Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo, endereço: 
Rua dos Hangares, 50 - Itapoã, Belo Horizonte – MG. 
 
Os candidatos deverão permanecer no Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo, 
aguardando em local determinado pela Comissão aplicadora o término da aplicação da 
prova de Subida na Corda de todos os candidatos, pois imediatamente após a conclusão 
do citado teste, a Comissão aplicadora irá comunicar verbalmente aos candidatos o horário 
e local de chamada para a prova de Flutuação.  
 
Posteriormente, os candidatos deverão se deslocar, por conta própria, até o 3º Batalhão de 
Bombeiros Militar, endereço: Av. Pres. Antônio Carlos, 4013 - São Francisco, Belo 
Horizonte – MG, local onde será realizada a prova de Flutuação. 
 
A distância entre o Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo e o 3º Batalhão de Bombeiros 
Militar é de aproximadamente 6 a 8 KM. Considerando o deslocamento de carro, o tempo 
estimado é de aproximadamente 12 a 20 minutos.  
 
É importante ressaltar que não há previsão de estacionamento no 3º BBM para os 
candidatos e comissão aplicadora de prova. Logo, deverá ser feito um planejamento prévio 
para se evitar atrasos para apresentação dos testes. 
 
Caso o candidato opine por deslocar de ônibus do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 
até o 3º BBM, há opção de ir até a estação do BRT Move – Estação Pampulha – localizada 
na Av. Portugal, 3700, Jardim Atlântico, e pegar um ônibus que tenha como trajeto a Av. 
Antônio Carlos sentido centro. Existem pontos de ônibus próximos ao Batalhão de 
Bombeiros Militar que se encontra na Av. Antônio Carlos.  
 
Os candidatos deverão observar o disposto em Edital, no tocante a uniforme e 
documentação a ser apresentada na data de realização dos testes. 
 
As demais provas, tanto para os candidatos ao concurso de Piloto Privado quanto ao 
concurso de Tripulante Operacional serão realizadas na Academia de Polícia Militar, Rua 
Diabase, 320, Prado, com chamada prevista para os dias 05 e 06 de Outubro de 2016, às 
07h30min, na pista de atletismo, onde receberão as orientações da Comissão aplicadora. 
 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2016. 
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