
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

ORIENTAÇÕES AO ATO DE CONVOCAÇÃO DO CHO

Rfr.: EDITAL DRH/CRS Nº 01/2020, DE 13 DE JANEIRO DE 2020.

BELO HORIZONTE/MG 
2021



ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA

Rfr.: EDITAL DRH/CRS Nº 01/2020, DE 13 DE JANEIRO DE 2020

Prezados candidatos,

Seguem as orientações da Escola de Formação de Oficiais, objetivando estipular a data

para  apresentação  da  documentação  para  fins  de  matrícula,  conforme  abaixo

especificado.

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

Data da chamada: 05/02/2021 (sexta-feira).

Horário da chamada: 08h30min.

Local da chamada:  Escola de Formação de Oficiais (EFO), situada à Rua Diabase, n.

320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG. 

Uniforme:  B1  completo  (com  a  camiseta  branca  por  baixo  da  gandola),

divisas/passadeiras relativas à graduação atual e desarmados. Ressaltamos que a EFO

não  dispõe  de  local  para  acautelamento  de  armas  de  fogo,  sendo  que  os  militares

deverão desarmar no corpo da guarda da APM.

ATENÇÃO: Considerando a pandemia de COVID-19, recomenda-se o uso de máscara

facial de cor branca, cobrindo boca e nariz, durante todo o período em que o candidato

permanecer no complexo da APM. Antes de acessar o prédio da EFO, os candidatos

deverão passar pela barreira sanitária, onde responderão a um questionário acerca das

condições  atuais  de  saúde  e  terão  a  temperatura  corporal  aferida.  O  candidato  que

apresentar  sintomas  gripais  ou  estiver  febril,  não  ingressará  no  prédio  e  será

encaminhado para avaliação médica no NAIS. Caso o médico libere o candidato para

matrícula, ele será direcionado a um local adequado para tal, garantindo a segurança dos

demais envolvidos no processo de matrícula. Os candidatos que estiverem licenciados

com diagnóstico confirmado de COVID-19, ou  licenciados com suspeita da referida

doença,  poderão  remeter  os  documentos  assinados  e  digitalizados,  via  painel

administrativo, para a “caixa” da Secretaria de Ensino/EFO, ou presencialmente,

por meio de procurador legalmente constituído.

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

O  candidato  deverá  preencher  e  assinar  o
requerimento constante no anexo “B”, o qual
deverá  ser  entregue  no  dia  05/02/2021,
juntamente com os demais documentos.

Declaração de preenchimento de requisitos 
para ingresso no CHO, conforme anexo “A”

A declaração deverá ser impressa, assinada e
entregue no dia 05/02/2021, juntamente com
os demais documentos.

Ofício padrão de apresentação, expedido
pela  Unidade  de  origem,  conforme
modelo específico,  encaminhado
anteriormente  via  painel
administrativo.

Na  PMMG,  o  documento  é  regulado  pela
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:

1. Tempo de efetivo serviço do militar;

 Conceito disciplinar do militar, nos termos
do CEDM;

 Se o militar foi sancionado nos 24 meses
anteriores por mais de uma transgressão de
natureza grave;
 Se  o  militar  encontra-se  aprovado  em
todas  as  avaliações  no  último  Treinamento
Policial Básico;
  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;
 Se o militar está submetido a PAD ou PAE;
 Se  o  militar  foi  submetido  a  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);
 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 Nº  01/2020,
de 13 de janeiro de 2020.  Restando dúvida
deverá ser consultada IRH 198.



 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

Deve ser apresentada com data de emissão
não superior a 30 dias.

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoe


Diploma,  certificado  ou  declaração  de
conclusão  do  ensino    médio    ou
equivalente, fornecido     por    instituição
de  ensino  oficial  ou  regularmente
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.

Cartão de Vacinas em dia

Com  esquema  obrigatório  para  adultos
completo  (Febre Amarela,  Tétano,  Hepatite
B   e   Triviral)   considerando as diversas
atividades a que serão submetidos.

Certidões emitidas pela Justiça
Criminal

-  Certidão  emitida  pela  Justiça  Federal,
inclusive Juízados Especiais

-  Certidão  emitida  pela  Justiça  Estadual,
inclusive Juízados Especiais;

-  Certidão negativa das comarcas em que o
militar  tenha  trabalhado   nos  últimos  cinco
anos;

- Certidão emitida pela Justiça Militar Federal;

-Certidão emitida pela Justiça Militar Estadual.



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

3.1 As orientações constantes no 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;

3.2 A entrega de documentos não implica em efetivação da matrícula, que ocorrerá após

criteriosa conferência e por intermédio de Ato do Comando devidamente publicado;

3.3  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;

3.4 Outras informações serão divulgadas oportunamente por meio do Portal do CRS, no

endereço: www.pmmg.mg.gov.br/crs;

3.5 Os candidatos  não deverão  trazer sua pasta funcional e nem a papeleta médica,

conforme prescreve a IRH 198/2001, as quais serão remetidas pelas Unidades de origem,

após encerradas.

4. MATERIAIS COMUNS A TODOS OS DISCENTES DOS CURSOS DA EFO:

• Agasalho D2 (01 conjunto);

• Boina preta, com florão  (02 unidades); 

• Cadeado de senha (02 unidades);

• Cantil na cor preta modelo militar com capa preta (01 unidade); 

• Chinelo modelo padrão de  cor preta (01 par);

• Cinto de Nylon na cor preta (02 unidades);

• Cinturão  de  Nylon,  com  os  seguintes  acessórios:  (coldre,  porta  carregador,  porta

algemas e porta tonfa) - (01 unidade). O cinturão será utilizado com o coldre na cintura,

sendo autorizado o uso facultativo do protetor de lombar.  Observação: O cinturão de

nylon deverá ser montado com a seguinte configuração: 

-  Coldre  e  porta  algema do  lado  direito/porta  carregador  do  lado  esquerdo  (militares

destros);

-  Coldre  e  porta  algema do  lado  esquerdo/porta  carregador  do  lado  direito  (militares

canhotos);

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs


• Coturno  de  cor  preta  com  cano  de  lona  (sugerimos  a  aquisição  de  02  pares,

considerando  a  realização  de  atividades  físicas  e  de  campo,  que  podem  molhar  ou

danificar o coturno) – Observação: É autorizado o uso do modelo bota tática, fabricada

em  nobuck,  ou  modelo  similar,  em  atividades  diversas,  exceto  em  desfiles  e/ou

solenidades;

• Fardamento B1 SAFARI (03 conjuntos); 

• Fardamento C1 (02 conjuntos);

• Gorro sem pala - “bibico” (01 unidade);

• Japona dupla face preta (01 unidade); 

• Luva de couro na cor preta – padrão militar (01 par)

• Meia Preta Social (03 pares, apenas para discentes do sexo masculino); 

• Meia preta - para Uniforme B1 (03 pares). Observação: A meia não poderá ter 

nenhum tipo de logomarca visível quando em uso;

• Meia Soquete Totalmente Branca - cano com altura entre 10 e 15 centímetros (03 

pares). Observação: A meia não poderá ter nenhum tipo de logomarca visível quando 

em uso;

• Mochila Preta (01 unidade);

• Passadeiras para Uniforme B1 – (02 pares); 

• Platinas para o uniforme C1 (01 par); 

• Plaqueta de Identificação – para C1 – (02 unidades); 

• Garrucha para lapela do C1 – (02 pares);

• Sapato social preto modelo militar (01 par, apenas discentes masculino);

• Sunga na cor azul modelo padrão (01 unidade, apenas discentes masculinos); 

• Tarjeta de Identificação – para B1 – (02 unidades);

• Tarjeta de Identificação – para Colete Balístico – (02 unidades);

• Tênis Esportivo predominantemente preto (02 pares, aconselhável que seja modelo 

específico para corridas longas);

• Toalha de banho (01 unidade. Sugerimos a aquisição de toalha de microfibra para 

natação);



• Uniforme de Educação Física D1 (03 shorts,  07 camisas brancas de gola olímpica

modelo específico com nome funcional após definição pela Coordenação do CHO);

• Cabo solteiro de cor preta;

• Boné preto, regulável, liso (sem estampa ou bordado).

4.1 O fardamento descrito abaixo deverá ser adquirido conjuntamente por todos os 

alunos após o início do curso:

• Fardamento A1 -Túnica branca - (01 conjunto); Fardamento A2 -Túnica marrom - (01 

conjunto);

• Camisa social branca de manga comprida - A1 ( 01 unidade) Camisa social bege de 

manga comprida - A2 (01 unidade ) Par de garruchões para o A1 e A2 – ( 02 pares);

• Quepe marrom com florão  (01 unidade, apenas para os discentes masculinos);

• Quepe cinza com florão  (01 unidade, apenas para os discentes masculinos).

      POLICIAIS FEMININAS:

• Chapéu cinza (Uniforme A1) com florão (01 unidade);

• Chapéu marrom (Uniforme A2) com florão  (01 unidade);

• Leotardo azul – maiô - (02 unidades);

• Meia fina (meia calça) cor fumê (02 unidades); 

• Meia fina (meia calça) cor da pele (02 unidades);

• Meia fina ¾ na cor da pele para o fardamento C1 (04 unidades); 

• Rede para coque no cabelo (04 unidades);

• Sapato feminino social preto, tipo mocassim com salto, modelo padrão (01 unidade);

• Sapato social preto de salto alto, tipo scarpin para o Uniforme A1 e A2 (01 unidade);

• Tensor azul (02 unidades); 

• Top azul escuro (02 unidades).

• OBS 1: O Aluno deverá adquirir Espada, talim e fiador (01 unidade de cada) 

conjuntamente a critério da coordenação de curso.

• OBS 2: A insígnia do CHO, a ser utilizada no gorro sem pala, “bibico”, será fornecida

ao discente, a título de empréstimo, pelo Diretório Acadêmico Euclides da Cunha – DAEC.



• OBS 3: O candidato deverá manter em condições de uso todos os fardamentos 

obrigatórios, conforme o RUIPM, ainda que eles não tenham sido citados neste 

documento.

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021.

(a) MAURO LÚCIO DA SILVA JUNIOR, MAJ PM 

RESPONDENDO PELO COMANDO  DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS



ANEXO “A”

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

     ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS REALIZAR O CHO 2021

Eu,  Nº  _____________,  _____º  SGT  PM

_________________________________________,  aprovado no  Curso  de

Habilitação de Oficiais 2021, cuja data de matrícula  dar-se-á em 08/02/2021,

DECLARO  que  não  me  enquadro  nas  situações  impeditivas  para  promoção,

previstas  no  Art.  209  da  Lei  Estadual  N.  5.301/69,  de  16Out69,  em especial,

aquelas concernentes à situação de PROCESSADO por crime doloso previsto em

lei que comine pena máxima de reclusão superior a dois anos, desconsideradas

as situações de aumento de pena ou diminuição de pena; ou por crime doloso

previsto nos Títulos I e II, nos Capítulos II e III do Título III e no Capítulo I do Título

VII do Livro I da Parte Especial do Código Penal Militar; ou por crime doloso

previsto no Livro II da Parte Especial do Código Penal Militar. Declaro ainda estar

ciente de que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que

devia  ser  escrita,  com o fim de prejudicar  direito,  criar  obrigação  ou alterar  a

verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante,  desde  que  o  fato  atente  contra  a

administração  ou  o  serviço  militar,  constitui  crime  de  falsidade  ideológica,

capitulado no artigo 312 do Código Penal Militar, sujeito a pena de reclusão de até

cinco anos.

Respeitosamente,

ASSINATURA DO DECLARANTE



ANEXO “B”

(Requerimento de matrícula)

AO SENHOR TEN CEL COMANDANTE DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

O(A)  _________________________________________,  brasileiro(a)  nato(a),  portador(a)  da

identidade  _______________________  e  CPF  ____________________,  devidamente

aprovado(a) e classificado(a) nos termos do  Edital DRH/CRS Nº 01/2020, de 13 de janeiro de

2020,  que regula  o  Concurso Público  para  admissão no Curso de Habilitação de Oficiais  da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  vem REQUERER sua  matrícula  no  Curso de  Habilitação  de

Oficiais para o ano de 2021, para fins de direito.

Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, _____ de ______________ de 2021.

____________________________________
ASSINATURA DA CANDIDATO

DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

Em  ____ de ____________ de 2021.

Ao Sr. Ten Cel PM Comandante da EFO

Face ao requerimento apresentado pelo candidato acima qualificado, emito parecer:

(   ) pelo deferimento, vez que o candidato entregou toda documentação.

(   ) pelo indeferimento, posto que ___________________________________________.

_____________________________________________
ENÉZIO VIEIRA, 1º TEN PM
SECRETÁRIO DE ENSINO

(   ) DEFIRO      (   ) INDEFIRO

Quartel em Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2021.

____________________________________________
CARLOS FREDERICO OTONI GARCIA, TEN CEL PM

COMANDANTE DA EFO
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