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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
 

EDITAL DRH/CRS Nº 10/2016 DE 29 DE JULHO DE 2016. 
 

 
CONCURSO Nº 1016 

 
 
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 
TRIPULANTE OPERACIONAL POLICIAL E DE DEFESA CIVIL PARA O ANO DE 
2016. 
 
 
 O CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE RECURSOS 
HUMANOS E A MAJOR PM RESPONDENDO PELA CHEFIA DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso 
de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 
4.452, de 14/01/2016, tendo em vista a autorização concedida pelo Memorando nº 
10.704.3/2016 do EMPM, divulgam a abertura das inscrições e estabelecem normas 
para a realização do processo seletivo interno destinado a selecionar candidatos 
para o CURSO DE TRIPULANTE OPERACIONAL POLICIAL E DE DEFESA CIVIL 
da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016, observadas as disposições 
constitucionais referentes ao assunto, bem como a Lei Estadual nº 5.301, de 
16/10/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais – EMEMG), a 
Resolução nº 3.322, de 24/09/1996 (Dispõe sobre o Teste de Avaliação Física - 
TAF), a Resolução nº 4.210, de 23/04/2012 (Diretrizes da Educação da Polícia 
Militar – DEPM), a Resolução Conjunta nº 4.278 de 10/10/2013, e a legislação 
complementar pertinente à matéria e, em particular, as normas estabelecidas neste 
edital. 
 
 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O processo seletivo será regido por este edital e gerenciado pela Diretoria de 
Recursos Humanos (DRH), por meio do Centro de Recrutamento e Seleção da 
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sob supervisão do Batalhão de 
Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer). 
 
1.2 O Curso de Tripulante Operacional Policial e de Defesa Civil tem por finalidade 
preparar Sargentos do QPPM para as funções típicas da atividade. 
 

1.3 O candidato aprovado e classificado dentro do limite de vagas não será 
transferido para o Btl RpAer quando da realização do Curso e do Estagio 
Operacional. 
1.3.1 As despesas decorrentes da participação no processo seletivo correrão por 
conta do candidato. 
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1.3.2 Os candidatos provenientes das Unidades do Interior do Estado não farão jus 
ao recebimento de diárias integrais, nem haverá ônus para a Corporação com 
custeio de ajuda de custo, transporte, mudança e deslocamentos (passagens) dos 
candidatos, no entanto, haverá unicamente a previsão do pagamento de 10 (dez) 
parcelas de alimentação (PA) por aluno proveniente de tais Unidades, por cada mês 
de curso. 
1.3.3 Os candidatos lotados em Unidades situadas na RMBH não farão jus a 
qualquer indenização por quaisquer despesas decorrentes de ajuda de custo, 
transporte, mudança, passagens, diárias ou parcelas de alimentação. 
 
1.4 Os candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas serão 
matriculados no Curso de Tripulante Operacional Policial e de Defesa Civil e, ao final 
do curso, sendo aprovados em todas as disciplinas, estarão capacitados ao 
exercício das funções de Tripulantes Operacionais e de Defesa Civil. Entretanto, 
para o efetivo exercício autônomo das atividades de Tripulante Operacional, de 
acordo com o Regimento do Núcleo de Formação Aeronáutica (R-NFAer), é 
necessário que os concludentes do curso convocados façam estágio operacional por 
03 meses, devidamente acompanhados nas atividades afins à função. 
1.4.1 O candidato convocado, após conclusão do curso, somente será transferido 
para o Btl RpAer (Sede ou Cias desconcentradas), após concluir com 
aproveitamento, e aprovação em Conselho Operacional de Voo, um Estágio 
Operacional na Sede da Unidade, com duração de 03 (três) meses, em que terá 
avaliada sua proficiência e dedicação ao serviço da Unidade, conforme apurado face 
ao Perfil do Egresso, especificado no subitem 4, adiante. 
1.4.2 As condições estabelecidas nos subitens 1.3.2 e 1.3.3 são válidas, inclusive, 
para o período de Estágio Operacional. 
1.4.3. Após a avaliação do Conselho Operacional de Voo e emitido o parecer em 
ata, o Comandante do Btl RpAer decidirá pela permanência ou não do estagiário nas 
funções de Tripulante Operacional, cujo ato administrativo será publicado em 
Boletim Interno da Unidade.  
1.4.3.1 Somente a partir da publicação do ato mencionado no subitem 1.4.3, serão 
iniciados os procedimentos para que o militar seja transferido para o Btl RpAer. 
 
 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE INGRESSO 
 
2.1 O candidato deverá possuir os seguintes requisitos para concorrer ao Curso de 
Tripulante Operacional e de Defesa Civil: 
 
a) ser sargento do QPPM; 
b) ter ingressado na Polícia Militar de Minas Gerais a partir da data de 01 de janeiro 
de 2004; 
c) possuir CNH para condução de veículos nas categorias “B”, “C”, “D” ou “E” e estar 
credenciado para a condução de viaturas policiais; 
d) possuir o ensino médio completo; 
e) estar classificado, no mínimo, no conceito B, com até 24 (vinte e quatro) pontos 
negativos; 
f) não ter sido sancionado, nos últimos vinte e quatro meses, por mais de uma 
transgressão disciplinar de natureza grave transitada em julgado ou ativada; 
g) estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática com arma 
de fogo e no TAF; 
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h) não estar submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a Processo 
Administrativo Disciplinar Sumário (PADS) ou Processo Administrativo de 
Exoneração (PAE); 
i) se do sexo feminino, não se encontrar em estado de gravidez, por ocasião da 
inscrição, devido a incompatibilidade desse estado com os exercícios físicos 
exigidos durante o processo seletivo; 
j) ter, no mínimo, 02 (dois) anos de experiência no serviço operacional, comprovada 
através da função lançada no SIRH. 
 
2.2 Os requisitos previstos nas letras “a”, “b”, “d” e “i” do subitem 2.1 serão 
verificados na data da inscrição e da matrícula e os demais, apenas no momento da 
matrícula para o curso. 
 
2.2.1 Se, após aprovação no concurso, for constatada a gravidez, a candidata terá a 
sua matrícula assegurada no próximo curso ou outro correspondente, desde que 
cessado o motivo impeditivo da matrícula. 
  

3. DAS VAGAS, VALIDADE E DURAÇÃO DO CURSO 
 
3.1 Serão oferecidas 30 (trinta) vagas para o Curso de Tripulante Operacional e de 
Defesa Civil, que serão preenchidas pelos melhores classificados e convocados, de 
acordo com as normas estabelecidas neste edital.  
3.1.1 As vagas serão distribuídas entre a 1ª CORPAer, situada em Belo Horizonte, a 2ª 
CORPAer, situada em Uberlândia, a 3ª CORPAer, situada em Montes Claros, e a 4ª 
CORPAer, situada em Juiz de Fora.  
 
3.2 Após a conclusão do curso, os formandos poderão ser transferidos para o Btl 
RpAer/CPE, sediado em BH, ou quaisquer Cias desconcentradas, existentes ou a 
serem criadas, mediante demanda e em atendimento ao interesse público.  
3.2.1 A simples conclusão do curso com aproveitamento não ensejará direito à 
transferência para o Btl RpAer/CPE. 
 
3.3 O curso se iniciará em 24 de outubro de 2016 e terá duração de 3 (três) meses.  
 
3.4 O presente concurso terá validade de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado 
uma única vez e por igual período, contados da data do resultado final/homologação 
do concurso. 
 
 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
4.1 Descrição sumária das atribuições: 
a) atuar em operações em solo e a bordo de aeronaves em missões típicas do Btl 
RpAer, bem como auxiliar no gerenciamento de ocorrências de alta complexidade, 
envolvendo o emprego de helicópteros, em conformidade com as normas da 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e as doutrinas de emprego operacional 
da PMMG; 
b) atuar na preparação e equipagem da aeronave; 
c) realizar acompanhamento constante da rede-rádio operacional, fazendo a triagem 
de ocorrências; 
d) quando no solo, durante a prontidão, realizar os serviços de manutenção da 
segurança do aquartelamento, reforçando a guarda de serviço; 
e) incrementar medidas de segurança operacional na sua esfera de atuação; 
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f) proceder ao embarque e desembarque de passageiros; 
g) manter a interação e integração com os demais tripulantes na tomada de 
decisões; 
h) atuar em operações aerotransportadas, tais como salvamentos aquáticos, 
lançando-se na água e efetuando o resgate da vítima até local seguro; 
i) atuar em salvamento em locais de difícil acesso como montanhas, matas, 
desembarcando da aeronave por meio de rapel, guincho ou MacGuire (técnica de 
transporte externo de pessoas, utilizando-se cordas), procedendo a imobilização da 
vítima e a extração vertical para o helicóptero para posterior translado; 
j) atuar em resgate aeromédico, operando na sinalização e segurança do local de 
pouso e auxiliando a equipe médica no embarque e desembarque da vítima na 
aeronave; 
k) atuar em ocorrências policiais, fazendo observação durante o rastreamento e 
realizando a segurança da aeronave, bem como a atenção aos obstáculos que 
propiciem risco à missão; 
l) atuar em auxílio direto no balizamento para o pouso e nas decolagens em áreas 
restritas como incêndios florestais, acoplagem de equipamentos especiais, 
orientador dos lançamentos de água nos combates diretos aos focos de incêndio 
com o uso do Bambi Bucket (bolsa própria utilizada na pulverização de água); 
m) atuar como militar embarcado no auxílio ao piloto, na operação de equipamentos 
instalados na aeronave e monitoramento dos demais Tripulantes Operacionais nas 
operações de rapel, guincho e demais cargas externas, função denominada de “fiel”;  
n) realizar operação de equipamentos especiais instalados na aeronave, como o 
farol de busca, guincho elétrico, cesto e puçá, FLIR, óculos de visão noturna (OVN), 
entre outros; 
o) auxiliar no gerenciamento de crises; 
p) zelar pela segurança da aeronave em vôo ou no solo; 
q) quando desembarcado, poderá atuar como auxiliar do Técnico de Apoio de Solo 
(TASA) e, para tanto, operará conforme especificações daquele setor; 
r) orientar o piloto da aeronave quanto aos obstáculos em solo ou no ar que possam 
interferir na segurança das operações; 
s) auxiliar na interação Ar – Solo, sendo indispensável ao êxito das operações, 
valendo-se dos recursos de comunicação para contatos com outras aeronaves e 
com as viaturas de Segurança Pública e Defesa Civil. 
 
4.2 O Tripulante Operacional Policial e de Defesa Civil deve, ainda, possuir perfil de 
boa higidez física, sem qualquer fobia à altura, nível intelectual satisfatório à 
atividade, aguçado tirocínio policial, bom conhecimento da Geografia Urbana e boa 
orientação espacial, além de disciplina, sob pena de colocar as operações de 
Defesa Social a perder ou mesmo elevar o grau de risco da atividade aérea. 
 
 

5. DAS INSCRIÇÕES 
 

5.1 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-
se de que preenche ou preencherá todos os requisitos exigidos para o curso, 
previstos no subitem 2 deste edital, sendo de sua inteira responsabilidade os 
prejuízos decorrentes da sua inscrição e participação no processo seletivo. 
 
5.2 As inscrições serão feitas somente via internet, através do endereço eletrônico 
do CRS www.pmmg.mg.gov.br/crs, no período estabelecido no cronograma de 
execução constante do ANEXO “A” deste Edital, sendo que os requisitos para 
ingresso serão aferidos conforme previsão trazida especificamente no subitem 2.1. 

http://www.pmmg.mg.gov.br/concursos
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5.2.1 No caso de prorrogação do período de inscrições, novo prazo será afixado nos 
quadros de aviso das Unidades da PMMG, disponibilizado na intranet e no endereço 
eletrônico do CRS. 
 
5.3 A inscrição via Internet (on-line) obedecerá aos seguintes passos: 
 
a) acessar o endereço eletrônico www.pmmg.mg.gov.br/crs, no link inscrições on-
line, para preenchimento de dados pessoais; 
b) retorno ao endereço eletrônico 02 (dois) dias úteis APÓS o encerramento das 
inscrições, para verificação da efetivação da inscrição; 
c) a PMMG não se responsabiliza por inscrições não efetivadas por qualquer motivo 
de ordem técnica, seja do aparelho microcomputador, da transmissão de dados ou 
de congestionamento da rede, bem como por caso fortuito e força maior. 
 
5.4 O preenchimento dos dados pessoais no ato da inscrição é de inteira 
responsabilidade do candidato, que assume suas declarações, podendo responder 
penal, civil ou administrativamente, pelos dados lançados.  
 
5.5 Antes de efetivar sua inscrição, o candidato deverá conferir minuciosamente 
todos os dados lançados, principalmente os de identificação, pois somente serão 
aceitos às provas os candidatos cujos dados coincidirem com o registrado no 
cadastro do CRS. 
5.5.1 O candidato deverá atentar também, no momento da inscrição, para a 
marcação do código correto do concurso para o qual concorrerá, pois serão 
consideradas nulas as inscrições realizadas para o curso diverso daquele a que 
estiver concorrendo.  
 
5.6 Durante todo o período de inscrição será possibilitada ao candidato a retificação 
de eventuais erros de digitação ou acerto de dados. Encerrado o período de 
inscrições, o sistema será definitivamente fechado, arcando o candidato com as 
consequências dispostas no subitem 5.4 deste edital. 
 
5.7 A inscrição no processo seletivo implica na aceitação irrestrita das condições 
estabelecidas neste edital, bem como de todas as normas que o norteiam, em 
relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.  
 
5.8 A constatação, em qualquer época, de irregularidades ou fraude na inscrição, ou 
não preenchimento dos requisitos e condições previstos no subitem 2.1 deste edital, 
implicará na eliminação do candidato no processo seletivo ou do curso, caso este 
tenha se iniciado, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 
 

5.9 Não serão aceitas inscrições provisórias, condicionais, extemporâneas, ou que 
não atendam rigorosamente ao estabelecido neste edital. 
 
 

6. DO PROCESSO SELETIVO E SUAS FASES 
 
6.1 O processo seletivo será desenvolvido em 02 (duas) fases: 
a) 1ª FASE: Prova de Conhecimentos Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 
b) 2ª FASE: Teste de Avaliação Física (TAF), de caráter eliminatório e classificatório. 
 
  
 

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs
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1ª FASE - PROVAS DE CONHECIMENTOS 
(PROVA OBJETIVA) 

 

6.2 A prova de conhecimentos (prova objetiva) será realizada na cidade de Belo 
Horizonte/MG.  
6.2.1 A prova de conhecimentos (objetiva) será aplicada na data de 10 de setembro 
de 2016, com inicio previsto para as 08h30min. 
6.2.2 O candidato deverá encontrar-se dentro da sala 30 (trinta) minutos antes 
do horário de início da prova de conhecimentos, ou seja, às 08h00min, e não será 
admitido o acesso à sala após esse horário.  
6.2.2.1 Após o horário da chamada, ou seja, às 08h00min, somente será permitida a 
saída do candidato da sala de provas em caso de necessidade de atendimento 
médico.  
 

6.3 A prova objetiva terá valor de 120 (cento e vinte) pontos e terá 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha, contendo, cada questão, 04 (quatro) alternativas de 
resposta, das quais apenas uma será a correta, de acordo com o enunciado da 
questão, no valor de 3,0 (três) pontos cada questão, assim distribuídos: 
I – Língua Portuguesa – 08 (oito) questões; 
II - Matemática – 08 (oito) questões; 
III - Geografia – 08 (oito) questões; 
IV - Doutrina de Emprego – 16 (dezesseis) questões. 
 

6.4 O conteúdo programático, a ser avaliado na prova objetiva, consta no ANEXO 
“B” deste Edital e será cobrado devidamente atualizado até a data da publicação 
deste edital, ou seja, contendo todas as alterações que, porventura, modifiquem as 
normas relacionadas. 
 
6.5 As questões da prova objetiva serão respondidas em uma folha de respostas 
personalizada, que conterá os dados do candidato, sendo insubstituível, salvo se 
detectado erro ocasionado pela administração do processo seletivo. 
 
6.6 A folha de resposta da prova objetiva será corrigida através de leitura ótica, não 
sendo prevista a correção manual, devendo o candidato atentar para a forma correta 
de marcação de sua alternativa de resposta, conforme orientações contidas na folha 
de respostas e no caderno de provas. 
6.6.1 As questões que forem marcadas de forma diversa e, por isto, não 
reconhecidas pela leitora ótica, não serão computadas para o candidato (salvo em 
caso de situação provocada pela administração). 
 
6.7 Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas da prova 
objetiva, sendo as questões rasuradas, bem como as em branco ou com mais de 
uma marcação, consideradas nulas para o candidato. 
 
6.8 Havendo anulação de questão da prova objetiva do processo seletivo, os pontos 
a ela atribuídos serão revertidos para todos os candidatos. 
 
6.9 O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 03 (três) horas, 
incluindo o preenchimento da folha de resposta. 
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6.10 Iniciada a prova, o candidato somente poderá deixar a sala após transcorrido o 
tempo mínimo de 01 (uma) hora. 
 
6.11 O candidato que, por motivo de força maior (unicamente para uso de sanitários 
e bebedouros ou atendimento médico), necessitar ausentar-se da sala antes do 
término da prova, deverá fazê-lo acompanhado de um fiscal durante todo período 
que estiver fora da sala, até seu retorno, observado o horário mínimo previsto no 
subitem anterior. 
 
6.12 Para os casos de necessidade de atendimento médico, o candidato poderá 
deixar a sala de provas e, a esta retornar, mesmo que sua ausência se verifique 
antes do limite de uma hora de prova, podendo continuar normalmente sua prova, 
desde que o atendimento tenha se verificado nas dependências do local onde 
realiza sua prova e sob acompanhamento de fiscal do concurso. 
 
6.13 Em hipótese alguma haverá prorrogação do tempo de duração das provas em 
razão de afastamento do candidato da sala de prova, salvo os casos de atendimento 
especial a lactante, que poderá ser compensado para a realização do exame até o 
limite de 01 (uma) hora, de acordo com o tempo por ela utilizado.  
 
6.14 Os três últimos candidatos a encerrar a prova, em cada sala, deverão 
permanecer na sala de prova até o encerramento pelo último candidato, devendo 
suas respectivas assinaturas constar na ata de aplicação. 
 

6.15 Não haverá segunda chamada para a prova, nem sua aplicação fora do local e 
horário estabelecidos neste edital. 
 
6.16 Será considerado aprovado na 1ª fase o candidato que obtiver o mínimo de 
60% (sessenta por cento) dos pontos atribuídos à prova escrita objetiva e, no 
mínimo, 3 (três questões) em cada disciplina. 
 
 

2ª FASE – TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - TAF 
 
6.17 Serão convocados para a 2ª fase (TAF) todos os candidatos classificados na 1ª 
fase (Prova de Conhecimentos), na proporção de 3 (três) vezes o número de vagas 
previstas no subitem 3.1 deste Edital, obedecendo à ordem de classificação, sendo 
incluídos todos os candidatos empatados na nota de corte. 
 
6.18 O TAF será composto pelo CF (Controle Fisiológico) e pelo TCF (Teste de 
Capacitação Física). 
 
6.19 O Controle Fisiológico (CF) será feito na própria Unidade que pertencer o 
candidato ou em Unidade que a apoie, devendo o resultado ser publicado em 
Boletim Interno (BI) da Unidade do militar. 
 
6.20 Para submissão ao TCF, será obrigatório que a Unidade do Militar comprove a 
aptidão do candidato no Controle Fisiológico, encaminhando ao Btl RpAer os dados 
do BI em que foi publicado o resultado de apto ou inapto para o TCF, via painel 
administrativo, na caixa da Aet/btl Rpaer, até o dia 30/09/2016. 
6.20.1 O Btl RpAer deverá encaminhar ao CRS a relação de militares convocados, 
contendo os respectivos resultados de apto ou inapto para o TCF, via painel 
administrativo, na caixa Crs4/ Tripulante Operacional, até às 12h do dia 03/10/2016. 
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6.21 O TCF, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado em local a ser 
divulgado posteriormente.   
 
6.22 O TCF será composto das seguintes provas e de seus respectivos índices: 
6.22.1 Provas de caráter eliminatório: 
6.22.1.1 Prova: Subida em corda 
- Tempo de execução: sem tempo. 
- Exigência Mínima: 03 (três) metros. 
- Procedimentos para o cumprimento da prova: 
a) Posição inicial: candidato de pé, empunhando a corda vertical com ambas as 
mãos, na altura da face. 
b) Execução: o candidato deverá elevar-se até que ambas as mãos ultrapassem a 
marcação indicativa da altura de 03 (três) metros, sem o auxílio dos pés. Após a 
execução, o candidato deverá descer até a posição inicial, podendo utilizar os pés 
como auxílio. 
- Haverá 03 (três) tentativas para o cumprimento da prova. 
- Não será permitido ao candidato saltar ao empunhar a corda ou quando iniciar a 
subida. 
- Não será permitido ao candidato utilizar luvas ou qualquer outro aparato 
sobreposto às mãos, como meio de auxilio para realizar a pegada na corda. 
- Não será computada como correta a tentativa na qual o candidato ultrapassar a 
marcação indicativa apenas com uma das mãos. 
6.22.1.2 Prova: Flutuação 
- Exigência Mínima: 20 (vinte) minutos. 
- Procedimentos para o cumprimento da prova: 
a) Posição inicial: o candidato deverá estar dentro d’água, flutuando na posição 
vertical, sem contato com o fundo ou com as bordas da piscina. 
b) Execução: ao sinal de início da prova o candidato deverá manter-se flutuando na 
posição vertical, sem realizar deslocamento horizontal, sem tocar o fundo ou as 
bordas da piscina, mantendo, durante todo o tempo de execução da prova, o queixo 
acima da superfície da água. 
- Haverá apenas 01 (uma) tentativa para o cumprimento da prova. 
- Não será permitido ao candidato tocar o fundo ou as bordas da piscina, utilizando-
os como apoio para se deslocar ou para descansar, durante a execução da prova; 
boiar na posição horizontal; apoiar-se fisicamente em outro candidato, no transcurso 
da prova; auxiliar na flutuação de outro candidato; afundar a cabeça abaixo da linha 
d’água; realizar qualquer deslocamento dentro da piscina; utilizar qualquer 
equipamento como meio de auxílio na flutuação. Caso ocorram quaisquer das 
situações acima, o candidato será eliminado. 
6.22.1.3 Prova: Oitava na Barra 
- Tempo de execução: sem tempo. 
- Exigência mínima: Giro de 360º. 
- Procedimentos para o cumprimento da Prova: 
a) Posição inicial: o candidato deverá segurar a barra com empunhadura supinada, 
braços esticados e corpo perpendicular ao plano do solo e os pés não poderão tocar 
o solo. 
b) Execução: ao sinal de início da prova o candidato deverá efetuar um giro sobre a 
barra, elevando as pernas para frente do corpo e para cima da barra. Será 
considerada a posição final o momento que o candidato efetuar o giro de 360º e 
retornar à posição inicial.  
- Haverá 03 (três) tentativas para o cumprimento da prova; 
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- Não serão computados os exercícios em que o candidato gangorrear o corpo para 
frente e para trás a fim de facilitar o giro. 
 
 
6.22.2 Provas de caráter classificatório e eliminatório: 

TCF 

Masculino: 
Barra 

Feminino: 
Flexão 

(Repetições) 

Força 
Muscular 

de Abdomen 
Repetições 

30” 

Shutle 
Run 

Equilíbrio 
Resistência Aeróbica 

2.400 M 

Natação 
50 m 

MASC 

Natação 
50 m 
FEM 

Pontos 

    Masculino Feminino    

10 30 
Até 

09”00 
Até 

05”00 
Até 09”00 Até 11”00 Até 30” Até 40” 20 

09 28/29 
09”01 a 
09”50 

05”01 a 
10”00 

09'01” a 
09'30” 

11'01” a 
11'30” 

31” a 33” 41” a 45” 19 

08 26/27 
09”51 a 
10”00 

10”01 a 
15”00 

09'31” a 
10'00” 

11'31” a 
12'00” 

34” a 36” 46” a 50” 18 

07 24/25 
10”01 a 
10”50 

15”01 a 
20”00 

10'01” a 
10'30” 

12'01” a 
12'30” 

37” a 39” 51” a 55” 17 

06 
22/23 10”51 a 

11”00 
20”01 a 
25”00 

10'31” a 
11'00” 

12'31” a 
13'00” 

40” a 42” 56” a 60” 16 

05 
20/21 11”01 a 

11”50 
25”01 a 
30”00 

11'01” a 
11'30” 

13'01” a 
13'30” 

43” a 46” 61” a 65” 15 

04 
18/19 11”51 a 

12”00 
30”01 a 
35”00 

11'31” a 
12'00” 

13'31” a 
14'00” 

47” a 50” 66” a 70” 14 

03 
16/17 12”01 a 

12”50 
35”01 a 
40”00 

12'01” a 
12'30” 

14'01” a 
14'30” 

51” a 54” 71” a 75” 12 

01/02 
15 12”51 a 

13”00 
40”01 a 
60”00 

12'31” a 
13'00” 

14'31” a 
15'00” 

55” a 60” 76” a 80” 10 

0 
De 0 a 14 Acima 

de 
13”00 

Acima de 
60”00 

Acima de 
13'00 

Acima de 
15'00 

Acima 
de 60” 

Acima 
de 80” 0 

 

6.23 Para a prova de natação, a largada será do bloco de salto da piscina e, se não 
houver, será da borda da piscina, sendo permitido o salto, bem como a utilização da 
borda oposta tão somente para a virada, caso a piscina seja de 25 metros. 
6.23.1 Na prova de natação, poderá ser utilizado qualquer estilo, sendo permitido, 
revezá-los durante a prova, bem como será autorizado o uso de óculos e touca de 
natação.  
6.23.2 Será eliminado o candidato que utilizar, para seu benefício, as bordas, raias, 
fundo da piscina ou boiar para descansar durante a realização da prova específica 
de natação, excetuando-se o previsto no subitem 6.23. 
 
6.24 A descrição detalhada das provas de barra/flexão, shuttle run, equilíbrio, 
resistência aeróbica (2400m) e abdominal são as descritas na Resolução nº 3.322, 
de 24/09/1996, que será aplicada subsidiariamente a este edital. Contudo, a tabela 
de quantidade de repetições e tempo será a de acordo com o estipulado no subitem 
6.22.2. 
 
6.25 Para fins de índice das provas de caráter exclusivamente eliminatório (subitem 
6.22.1), não haverá diferenciação entre graduação, gênero ou idade dos candidatos 
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durante a realização do Teste Físico, tendo em vista tratar-se de testes para curso 
na área de Operações Aéreas, a qual exige igualdade na habilidade e força para a 
execução de determinados exercícios. 
 
6.26 Será eliminado o candidato que obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das 
provas de caráter eliminatório e classificatório do TCF ou que não realizar qualquer 
uma das provas do TCF. 
 

6.27 Para a realização das provas contidas no subitem 6.22 deste edital, os 
candidatos deverão se apresentar para a chamada com o uniforme de educação 
física, conforme estabelecido pelo RUIPM. Para as provas de shutle run e 
resistência aeróbica, entretanto, poderão utilizar tênis em cores diferentes do preto, 
durante a execução dos testes.  
6.27.1 Para a prática da atividade de natação e flutuação, o uniforme será composto 
de: sunga de natação azul para os sargentos do sexo masculino, e maiô inteiriço 
(olímpico) azul para as sargentos do sexo feminino, sendo autorizado o uso de 
tensor. 
 

6.28 Para a realização do TCF é obrigatorio que o candidato esteja munido da 
carteira de identidade expedida pela Policia Militar de Minas Gerais, sob pena de 
eliminação. 
 

6.29 Para registro de tempos durante as provas da 2ª fase deste edital, os 
cronômetros e relógios oficiais serão os da equipe responsável pela aplicação das 
provas. 
 

6.30 A comissão designada para aplicação do TCF deverá encaminhar a ata com os 
resultados obtidos ao CRS, no prazo previsto no ANEXO ''A'' deste Edital. 
 
 

7. APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 
7.1 A aprovação no concurso condiciona-se a:  
7.1.1 Aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos atribuídos à 
prova escrita objetiva e, no mínimo, 03 (três questões) em cada disciplina; 
7.1.2 A obtenção de, no mínimo, 10 (dez) pontos em cada uma das provas contidas 
no subitem 6.22.2 deste Edital. 
 
7.2 A classificação dos aprovados será apurada pela ordem decrescente da soma 
dos pontos alcançados na prova objetiva e no TCF. 
 
7.3 Em caso de empate em notas, ficará melhor classificado o candidato que:  
7.3.1 Tenha maior nota na Prova Objetiva;  
7.3.2 Verificando-se a igualdade de condições (empate em notas) terá prioridade o 
de maior graduação e, prevalecendo o empate, o mais antigo, observando-se os 
critérios do artigo 12 do EMEMG. 
 
7.4 Caso não sejam apurados candidatos suficientes ao preenchimento das vagas 
constantes do subitem 3.1, serão convocados, na classificação geral de excedentes, 
tantos candidatos quantos necessários ao preenchimento daquelas vagas. 
7.4.1 Caso o candidato convocado não manifeste interesse em preencher a vaga 
para a qual foi convocado, tal circunstância será interpretada como desistência do 
concurso e curso, e será eliminado do certame. 
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7.5 Em caso de desistência do curso, serão convocados tantos candidatos 
excedentes quanto necessários ao preenchimento das vagas ociosas, que 
continuem preenchendo os requisitos deste Edital, desde que seja possível cumprir 
a frequência mínima exigida de cada disciplina, nos termos do artigo 179 das DEPM.  
 

8. DOS RECURSOS 
 
8.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis 
contados a partir do primeiro dia útil após a data de divulgação no endereço 
eletrônico www.pmmg.mg.gov.br/crs, do gabarito oficial da prova objetiva, do Teste 
de Avaliação Física (TAF), ou de ato específico, conforme modelo constante do 
ANEXO “C”, considerando-se o calendário da cidade de Belo Horizonte. Serão 
indeferidos os recursos protocolados fora do prazo. 
 
8.1.1 O recurso deverá ser apresentado através do impresso próprio, cujo modelo 
consta do ANEXO “C”, o qual não poderá ser manuscrito, devendo todas as folhas 
serem numeradas e rubricadas pelo candidato, conter fundamentação com 
argumentação lógica e consistente, devendo ser anexada fotocópia da bibliografia 
pesquisada. 
8.1.2 Para recursos contra a prova de conhecimentos, para cada questão 
questionada, deverá ser apresentado um requerimento específico. Recursos 
interpostos contra mais de uma questão, em um mesmo requerimento, não serão 
conhecidos. 
8.1.3 Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor de Recursos Humanos, em única 
instância, e serão protocolados:  
a) pessoalmente pelo candidato ou mediante procuração original, assinada pelo 
candidato, no Centro de Recrutamento e Seleção, localizado à Rua dos Pampas, nº 
701, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG, em dias úteis, no horário de 08h30min às 
17h. 
b) pelos correios, via SEDEX, sendo a tempestividade verificada de acordo com a 
data da postagem, endereçada ao Centro de Recrutamento e Seleção, localizado à 
Rua dos Pampas, nº 701 – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.411-073. 
c) não será admitida qualquer outra forma de encaminhamento de recurso. 
8.1.4 O CRS não se responsabiliza pelo extravio ou quaisquer outros fatores que a 
Administração não tenha dado causa e que culminem no não recebimento do 
recurso enviado pelo candidato. 
8.1.5 A solução dos recursos é de competência da DRH e será definitiva, não cabendo 
novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, contra matéria já 
solucionada. A decisão será dada a conhecer, coletivamente, através do endereço 
eletrônico do CRS, www.pmmg.mg.gov.br/crs. 
8.1.6 Da mesma forma, serão definitivos os atos de solução de recursos que resultarem 
na anulação ou alteração do gabarito de questão de prova, não cabendo recursos ao 
novo gabarito. 
8.1.7 O candidato que houver interposto recurso somente será encaminhado para a 
realização dos exames seguintes caso tenha seu requerimento deferido.  
8.1.8 Não será conhecido o recurso que contrariar as normas estabelecidas neste 
Edital. 
8.1.9 O recurso interposto contra o ato de matrícula será dirigido ao Comando de 
Policiamento Especializado – CPE, a quem caberá a solução, devendo ser protocolado 
no Btl RPAer, localizado na Rua dos Hangares, nº 50, Pátio Norte, Aeroporto da 
Pampulha – Bairro Itapoã – Belo Horizonte/MG, CEP: 31.710-410. 
 

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs
http://www.pmmg.mg.gov.br/crs
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9. DA MATRÍCULA 

 
9.1 Será matriculado no Curso de Tripulante Operacional Policial e de Defesa Civil, o 
candidato que tiver sido aprovado e classificado dentro do limite das vagas previsto 
no subitem 3.1 e preencher os requisitos exigidos no subitem 2.1 deste Edital, 
devendo apresentar, na data estipulada para matrícula, os seguintes documentos, 
em original e cópia: 
a) carteira de identidade expedida pela Polícia Militar de Minas Gerais; 
b) comprovante de conclusão do ensino médio; 
c) cópia do título de eleitor; 
d) CNH; 
e) 01 foto 3X4 colorida, fundo branco, recente; 
f) ofício-padrão confeccionado nos termos da Instrução de Recursos Humanos nº 
198/01 – DRH, que deverá, inclusive, contemplar a comprovação da experiência de 02 
(dois) anos no serviço operacional do candidato (alínea “k” do subitem 2.1). 
 
9.2 Para ser matriculado, o candidato deverá ser considerado "APTO PARA 
CURSO" em Inspeção de Saúde nos termos da Resolução Conjunta nº 4.278, de 
10/10/2013. 
 
9.3 O não atendimento de quaisquer dos requisitos listados nos subitens 2.1 e 9.2 
deste edital implicará na perda do direito à matrícula. 
 

9.4 Caberá à Unidade executora do curso conferir se os candidatos satisfazem as 
condições exigidas para a matrícula, devendo comunicar os casos de indeferimento 
de matrícula imediatamente ao CRS, para efeito de convocação de substituto, se 
houver. 
 
9.5 A Inspeção de Saúde de que trata o subitem 9.2 será realizada na Unidade do 
candidato, em um período equivalente aos últimos 05 (cinco) dias úteis antes do 
início do curso, com publicação do resultado no Boletim Interno. 
 

10. DAS DIRETRIZES AOS CANDIDATOS 
 
10.1 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver previamente 
cadastrado, sem incorreções de dados, e munido da carteira de identidade expedida 
pela Polícia Militar de Minas Gerais. 
 
10.2 A carteira de identidade expedida pela Polícia Militar de Minas Gerais somente 
será aceita original, com foto, assinatura e em condições de ser realizada a 
identificação do candidato. A apresentação de cópia do documento, mesmo que 
autenticada, ou documento deteriorado, com foto antiga, que não possibilitem a 
perfeita identificação do candidato, que não contenham assinatura e dados pessoais 
coincidentes com os registros no cadastro do CRS, acarretarão na eliminação do 
candidato no processo seletivo. 
 
10.3 O candidato que verificar, a qualquer tempo da prova, que dentre os 
aplicadores de sua sala exista qualquer parente seu afim, consanguíneo até 3º grau 
ou cônjuge, deverá comunicar o fato ao coordenador de setor, sob pena de anulação 
de sua prova. 
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10.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que:  
a) usar ou tentar usar de meios fraudulentos, bem como portar material que possa 
ser utilizado para fraudar a realização de qualquer prova, avaliação, teste ou exame; 
b) faltar ou chegar atrasado para a realização de qualquer prova, avaliação ou teste, 
bem como para qualquer convocação previamente definida pela administração do 
concurso; 
c) deixar o local de realização das provas, avaliações ou testes sem 
acompanhamento de fiscal do concurso ou se ausentar sem a devida autorização ou 
em desobediência às normas contidas neste Edital ou nas recomendações 
específicas; 
d) tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais, professores, 
monitores e demais integrantes da administração do concurso ou autoridades 
presentes, ou proceder de forma a tumultuar a realização de qualquer prova, 
avaliação ou teste; 
e) estabelecer ou tentar estabelecer comunicação, durante a realização das provas 
de conhecimentos, com outros candidatos ou com pessoas estranhas ao concurso, 
por qualquer meio; 
f) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 
g) deixar de atender às normas contidas no caderno de provas, nas recomendações 
específicas para as provas, avaliações ou testes, ou às demais orientações 
expedidas pela administração do concurso; 
h) emprestar, tomar emprestado ou solicitar empréstimo de qualquer material, a 
outro candidato, durante a realização das provas de conhecimentos; 
i) deixar de atender as normas previstas neste Edital, em qualquer fase; 
j) não colocar sua assinatura, na lista de presença, de acordo com aquela constante 
do seu documento de identidade. 
 
10.5 O candidato deverá apor sua assinatura, na lista de presença, de acordo com 
aquela constante no seu documento de carteira de identidade expedida pela Polícia 
Militar de Minas Gerais, sob pena de eliminação do Concurso ao Curso de 
Tripulante Operacional Policial e de Defesa Civil. 
 
10.6 Quaisquer ocorrências durante a realização das provas serão registradas em 
ata. 
 
10.7 Durante a realização das provas não se admitirá qualquer tipo de consulta, 
sendo vedado o porte/posse na sala de prova, após iniciada esta, de aparelhos e 
equipamentos eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer 
tipo, alarmes de veículo e similares. Tais objetos poderão ser mantidos na sala de 
prova, desde que desligados e fora do alcance físico do candidato, não se 
responsabilizando a administração do concurso por perdas ou extravios ocorridos 
durante a realização das provas, nem por eventuais danos. 
10.7.1 Caso o telefone do candidato emita qualquer sinal sonoro após o inicio da 
prova, o candidato será responsabilizado administrativamente.  
10.7.2 O candidato ao qual for constatado o porte/posse de qualquer dos objetos 
citados, ainda que desligados ou acondicionados em bolsas ou pochetes, após 
iniciada a prova, será eliminado “imediatamente” do Concurso ao Curso de 
Tripulante Operacional Policial e de Defesa Civil, mesmo que tal constatação ocorra 
após já haver encerrado sua prova.   
 
10.8 Não será admitido às provas o candidato que chegar em sua respectiva sala de 
prova após o horário previsto para a chamada, ou seja, após as 08h00min. 
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10.8.1 Orienta-se ao candidato apresentar-se para a realização da chamada com 
45min (quarenta e cinco minutos) de antecedência. 
 
10.9 O candidato deverá estar devidamente fardado para a prova, com o uniforme da 
atividade, em conformidade com o RUIPM.  
10.9.1 Para a realização da prova, o candidato deverá portar caneta esferográfica azul 
ou preta, de corpo transparente, lápis preto e borracha, além da carteira de identidade 
expedida pela Polícia Militar de Minas Gerais.  
 
10.10 Caso o candidato esteja portando arma de fogo, esta não poderá estar 
municiada, alimentada e carregada, durante a realização da prova. 
 
10.11 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova 
poderá fazê-lo, desde que requeira à Chefe do CRS, com pelo menos 10 (dez) dias 
de antecedência da data da realização da prova, atendimento especial para tal fim, 
sendo necessário levar acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar 
acompanhante não realizará a prova. 
 
10.12 É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações (na página 
do CRS - www.pmmg.mg.gov.br/crs - e na Intranetpm) referentes às instruções, 
orientações e resultados relacionados ao Concurso ao Curso de Tripulante 
Operacional Policial e de Defesa Civil, previstos neste edital. 
 
 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1 A elaboração, aplicação, correção das provas, testes e análise de recursos será 
de responsabilidade das comissões designadas pelo Sr. Cel PM Chefe do EMPM. 
 
11.2 Qualquer membro designado para compor a comissão de elaboração, correção, 
aplicação de prova, testes ou análise de recursos para o concurso, deverá alegar 
suspeição à autoridade que o designou, caso exista dentre os candidatos pessoa 
com quem tenha parentesco afim, consanguíneo, até o 3º grau ou cônjuge, sob pena 
de responsabilidade administrativa e civil.  
11.2.1 No caso do aplicador, a suspeição deve ser alegada, caso o candidato, nas 
situações descritas, esteja realizando a prova ou teste em sua sala ou grupo. 
 
11.3 Em hipótese alguma haverá segunda chamada de provas, teste ou exames, 
nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido neste Edital. 
 
11.4 Os alunos do curso arcarão com os custos decorrentes da aquisição de 
material didático e de serviços de reprografia.  
 
11.5 Após a confirmação da inscrição pela internet no Curso de Tripulante 
Operacional Policial e de Defesa Civil, o comparecimento às atividades do concurso 
passa a ser obrigatório, constitui ato de serviço para todos os efeitos, devendo o 
candidato apresentar-se fardado (uniforme da atividade) para a prova. 
  
11.6 O militar ausente às provas, sem motivo justificado, será considerado 
reprovado, com nota zero, sendo-lhe aplicadas as medidas disciplinares cabíveis. 
 

http://www.pmmg.mg.gov.br/concursos
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11.7 Os candidatos serão liberados do serviço no dia da prova e do TCF e não 
deverão ser escalados a partir das 12h do dia imediatamente anterior. Para tanto, o 
candidato deverá informar à administração de sua unidade, com pelo menos 05 
(cinco) dias de antecedência da data da prova, que se encontra regularmente 
inscrito para o Concurso ao Curso de Tripulante Operacional Policial e de Defesa 
Civil /2016.  
 
11.8 As unidades deverão dar ampla divulgação ao presente edital, no sentido de 
possibilitar o conhecimento de todos os interessados, o que não isenta o candidato 
de sua responsabilidade em face de eventuais prejuízos decorrentes do 
desconhecimento das normas estipuladas neste edital. 
 
11.9 Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer atos que o 
retifiquem, os quais deverão ser publicados na página do CRS e na intranet, sendo 
de responsabilidade exclusiva do candidato o conhecimento e acompanhamento de 
todas as publicações de eventuais retificações. 
 
11.10 Qualquer informação a respeito do Concurso ao Curso de Tripulante 
Operacional Policial e de Defesa Civil previsto neste edital somente será fornecida 
pessoalmente no CRS ou via Painel Administrativo (Crs 4 / Tripulante Operacional), 
não se responsabilizando a DRH e o CRS por informações equivocadas, 
provenientes de fonte diversa. 
 
11.11 A DRH, a qualquer tempo, promoverá a correção de qualquer erro material, 
bem como de impropriedade de execução de critérios e normas legais aplicáveis ao 
concurso, apurados durante o processo seletivo. 
 
11.12 Os casos omissos serão avaliados pelo Chefe do CRS e pelo DRH. 
 
11.13 Fazem parte deste Edital e o integram os seguintes anexos:  
I - “A” - Calendário de Atividades. 
II - “B” - Programa de matérias. 
III - “C” - Modelo de recurso. 
 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2016. 
 

  

(a) Fabiano Villas Boas, Cel PM    
Resp. Pela Diretoria de Recursos 

Humanos 

(a) Graziela Carpinski Corrêa, Maj PM 
Resp. pela Chefia do CRS 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 
TRIPULANTE OPERACIONAL POLICIAL E DE DEFESA CIVIL PARA O ANO DE 

2016. 
 

ANEXO “A” 
 

CALENDARIO DE ATIVIDADES 
 

DATA ATIVIDADES RESPONSÁVEL 
LOCAL/ 

INSTRUMENTO 

01/08/2016 
a 

12/08/2016 
Inscrições Unidade 

Internet e 
Intranetpm 

10/09/2016 
(Sábado) 

08h 
Candidatos em 
sala de prova 

CRS 

Conforme divulgado 
pelo CRS 08h30min 

às 
11h30min 

PROVA OBJETIVA 

11h31min 
Divulgação do 
gabarito oficial 

Internet e 
Intranetpm 

28/09/2016 
Resultado da 1ª fase e 

convocação para a 2ª fase 
CRS 

Internet e 
Intranetpm 

07/10/2016 Resultado da 2ª fase CRS 
Internet e 

Intranetpm 

21/10/2016 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

FINAL 
CRS 

Internet e 
Intranetpm 

 

24/10/2016 Matrícula e Início do Curso Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 
TRIPULANTE OPERACIONAL POLICIAL E DE DEFESA CIVIL PARA O ANO DE 

2016. 
 

ANEXO “B” 
 

PROGRAMA DE MATÉRIAS 

 

1 LÍNGUA PORTUGUESA 

1.1 Interpretação de texto e gramática 

1.1.1 Estudo de texto (questões objetivas sobre um texto de conteúdo literario ou 

informativo). 

1.2 Ortografia / Pontuação; 

1.3 Processo de formação de palavras; 

1.4 Emprego das classes de palavras; 

1.5 Sintaxe de concordancia, regencia e colocação; 

1.6 Estrutura do período e da oração: funções sintáticas; 

1.7 História externa da Língua Portuguesa: origem, expressão, dominio; 

1.8 A variação linguística: modalidades do uso da Lingua. 

 

REFERÊNCIAS 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 

IBEP-Nacional, 2008. 

 

2 MATEMÁTICA 

2.1 Sistema legal de Unidade de Medir 

2.1.1 Sistema métrico decimal: Unidade de comprimento; 

2.1.2 Área, volume, capacidade, massa; 

2.1.3 Unidades usuais de ângulo e tempo; 

2.1.4 Problemas. 

2.2 Matemática Comercial 

2.2.1 Proporção: regra de três simples e composta e porcentagem; 

2.2.2 Problemas. 

2.3 Geometria Plana 

2.3.1 Conceitos básicos (retas/ semirretas/ ângulos/ triângulos/ etc.); 

2.3.2 Segmento Proporcional - semelhança e relações métricas; 

2.3.3 Problemas. 

 

REFERÊNCIAS 

GIOVANNI, José Ruy, BONJORNO, José Roberto e JÚNIOR, José Ruy Giovanni - 

Matemática Fundamental. 



18 

 

XAVIER, Cláudio e BARRETO, Benigno - Matemática - Volume único. 

 

3. GEOGRAFIA GERAL 

3.1 Cartografia 

3.2 Orientação e Coordenadas Geográficas 

3.3 Representação Cartográfica 

3.4 Escalas 

3.5 Movimentos da Terra 

3.6 Fuso-Horário 

3.7 Clima 

3.8 Elementos e Fatores Climáticos 

3.9 Precipitações Atmosféricas 

3.10 Pressão Atmosférica 

3.11 Tipos Climáticos 

3.12 Massas de ar 

  

REFERÊNCIAS 

COELHO, Marcos de Amorim; TERRA, Lígia. Geografia geral e Geografia do Brasil: o 

espaço natural e socioeconômico. São Paulo: Moderna, 2005. 

CASTELLAR, Sônia; MAESTRO, Valter. Geografia 7 S. Coleção Geografia. 2 ed. São 

Paulo. Quinteto Editorial. 2002 

 

4 DOUTRINA DE EMPREGO 

 

FRANCISCO, Edvaldo dos Santos. Relatório da Missão Santa Catarina. Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo, 2008. Belo Horizonte. 

 

FONTANA, Josué Martins. Operação Roraima: relatório de emprego operacional do 

Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo da PMMG. Batalhão de Missões Especiais: Belo 

Horizonte, 1998.  

 

MINAS GERAIS. Policia Militar. Comando-Geral. MANUAL TÉCNICO-PROFISSIONAL Nº 

3.04.07/2013-CG: Regula a Prática Policial Militar Especial de Emprego de Aeronaves na 

Policia Militar de Minas Gerais. Belo Horizonte: PMMG – Comando-Geral, 2013.  

 

MINAS GERAIS. Policia Militar de. Intervenção Policial, Processo de Comunicação e 

Uso de Força - Belo Horizonte: Academia de Policia Militar, 2013. 
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SAMPAIO, Didier Ribeiro. A utilização do Fuzil Parafal calibre 7,62mm a bordo dos 

helicópteros da PMMG: avaliação do treinamento do tripulante operacional. 2008. Belo 

Horizonte. 

 

SANTA CATARINA. Capacitação em Defesa Civil: sistema de comando em operações – 

SCO. Apostila de Capacitação. 2010. (Somente Unidades I a IV). 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 
TRIPULANTE OPERACIONAL POLICIAL E DE DEFESA CIVIL PARA O ANO DE 

2016. 
 

ANEXO “C” 
 

MODELO DE RECURSO 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

RECURSO 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 
Nome: ____________________________________________________________ 
Número PM: ________________ 
Unidade:____________________ 
Local de realização da prova: __________________________ 
 
2 SOLICITAÇÃO 
À Comissão Organizadora 
Como candidato ao Curso de Tripulante Operacional Policial e de Defesa Civil/2016, 
solicito revisão: 
(   ) do gabarito oficial da prova ______, questão______ 
(   ) da prova de aptidão física 
(   ) dos exames no órgão competente do Comando da Aeronáutica. 
 
3 JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
__________________, _____ de _______________________ de __________. 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 

  

 

 

           
 


