
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE O EDITAL 03/2018 - DEEAS 

SELEÇÃO, INSCRIÇÃO E MATRICULA PARA O CTPM EM 2019 

 

1 – Como funciona o processo seletivo para ingresso no Colégio Tiradentes 

da Polícia Militar de Minas Gerais (CTPM)? 

O ingresso é feito por meio de sorteios, regidos pelo edital n. 03/2018, por ordem 

de prioridades conforme disposição do item 2.1 do edital. 

 

2- O CTPM possui educação inclusiva? 

Sim, alunos portadores de necessidades especiais participam do processo 

seletivo, sem nenhuma restrição.  

 

3- O que são anos de acesso? 

São os primeiros anos disponíveis para o ingresso no CTPM. Na maioria dos 

Colégios é o 1º ano do ensino fundamental, exceto nas unidades de Diamantina 

e Montes Claros, que têm como ano de acesso o 5º ano do ensino fundamental. 

Na unidade Nossa Senhora das Vitórias, o acesso ocorre no 6º ano do ensino 

fundamental. 

 

4 –Onde acesso o link para inscrições? 

O link ficará disponível no site www.pmmg.mg.gov.br/deeas nas datas 

específicas para as inscrições de cada ano escolar. As datas de inscrição estão 

nos anexos B e C do edital n. 03/2018. 

 

5– O link para inscrição está indisponível, o que fazer? 

O link estará habilitado apenas nas datas previstas para inscrição, conforme 

anexos B e C do edital n. 03/2018. 

 

6- Como ocorrem os sorteios? 

Os sorteios ocorrerão conforme item 8 do edital n. 03/2018 e usará o resultado 

da Loteria Federal. 

 

7- Como ocorre o acesso para os demais anos escolares? 

Ao final do ano letivo, após apurar o fluxo escolar, a DEEAS divulga o número 

de vagas, as quais são preenchidas por sorteio, seguindo a mesma prioridade 

para os anos de acesso. 

 

8–Netos de militares possuem prioridade? 

Os netos de militares concorrerão na terceira prioridade juntamente aos demais 

civis, em conformidade com o que preconiza a Lei n. 20010/12.  

 

9 – Posso inscrever o candidato em mais de uma unidade? 

Não. A inscrição é única, intransferível e pode ser realizada apenas para uma 

unidade e em um ano escolar. 

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


10 – Tenho filhos gêmeos. Se um for sorteado, o outro terá a vaga 

garantida? 

Não. Para que os dois ingressem no CTPM, ambos devem estar inscritos e 

serem sorteados para a vaga pleiteada. 

 

11 – O candidato dependente de militar da reserva concorrerá na primeira 

prioridade? 

Sim. O candidato dependente de militar da ativa, reserva ou reformado 

concorrerão igualmente. 

 

12 – Sou militar das forças armadas brasileiras, meus dependentes podem 

concorrer à primeira prioridade? 

Não. A primeira prioridade destina-se a dependentes de militares da PMMG e 

CBMMG. Os demais candidatos poderão concorrer na terceira prioridade, 

conforme Lei n. 20010/12. 

 

13 – Sou Servidor de outros órgãos estaduais, meus dependentes podem 

concorrer na segunda prioridade? 

Não. A segunda prioridade destina-se aos dependentes de servidores efetivos 

da PMMG, nos termos da Lei n. 20010/12. 

 

14 – Onde encontro o quadro de vagas para os anos de acesso? 

O anexo D do edital n. 03/2018 descreve o quantitativo de vagas para os anos 

de acesso na primeira prioridade. Para as demais prioridades, se houver vagas, 

será divulgado no site www.pmmg.mg.gov.br/deeas, conforme datas constantes 

no anexo B. 

 

15 – Onde encontro o quadro de vagas para os demais anos? 

O quadro será divulgado no dia 28 de dezembro de 2018, conforme itens 5.2 e 

8.5 do edital n. 03/2018, no site www.pmmg.mg.gov.br/deeas 

 

16 – Meu filho não possui CPF. Posso utilizar o meu CPF ou o de outra 

pessoa? 

Não. É obrigatório o uso do CPF do candidato. Caso seja constatado que o CPF 

pertence a outra pessoa a inscrição será anulada, conforme item 6.4. 

Informações sobre a emissão de CPF estão disponíveis no site 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-

pessoas-fisicas-cpf/servicos/inscricao-no-cpf. 

 

17 – Fiz a inscrição com os dados errados e quero alterar as opções de ano 

escolar e unidade. Como devo proceder? 

Procurar pessoalmente à secretaria da unidade para a qual fez a inscrição. 

 

http://www.pmmg.mg.gov.br/deeas
http://www.pmmg.mg.gov.br/deeas
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/inscricao-no-cpf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/inscricao-no-cpf


18 – Meu filho estuda no CTPM e deseja ser transferido de Unidade, como 

devo proceder? 

Deverá observar o Regimento Escolar e o item 4 do edital n. 03/2018. 

 

19 – Como saber se meu filho (a) tem idade correspondente à faixa etária 

aceita para ingresso no CTPM? 

Para acesso ao 1º ano do ensino fundamental deverá completar 6 (seis) anos 

até 30/06/2019, conforme item 6.5, para os demais anos escolares observar o 

previsto nos itens 6.18 e 6.19 do edital n. 03/2018; 

 

20- Meu filho (a) está em progressão parcial em sua escola de origem. Ele 

(a) pode participar do processo seletivo? 

Sim, no entanto, no momento da matrícula já deverá estar aprovado, pois, no 

CTPM não está disponível a progressão parcial. 

 

21 – Quais documentos são necessários para matrícula? 

São os constantes no item 10.2 do edital n. 03/2018. 

 

22 - Quais os endereços do CTPM? 

Os endereços e telefones estão no anexo J do edital n. 03/2018. 

 

23- Todos os candidatos inscritos serão sorteados? 

Não, apenas o correspondente ao número de vagas e os que comporão o banco 

de reserva. A dinâmica do sorteio está prevista no item 8 do edital n. 03/2018. 

 

24 –Onde será feita a comunicação e divulgação dos resultados? 

O principal meio de comunicação da DEEAS é nosso site oficial 

www.pmmg.mg.gov.br/deeas, onde serão divulgados os comunicados de 

interesse público e informações atinentes ao sorteio. A divulgação dos 

resultados será afixada nos CTPM, em conformidade com o item 9 do edital n. 

03/2018. 

 

25- Como proceder em caso de o dependente do militar não possuir a 

carteira do IPSM? 

No caso de inscrição para menores sob guarda, tutela, curatela que não 

possuem o número do IPSM, conforme itens 6.11 a 6.13 do presente Edital, a 

inscrição será realizada na Secretaria do CTPM. 

 

26- No CTPM o aluno paga mensalidade? O Colégio oferece bolsa? 

Trata-se de escola estadual vinculada à PMMG, nos termos da Lei 20010/12. 

Não existe pagamento de mensalidade, devendo o aluno apenas adquirir o 

uniforme e material didático. 

 

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


Observações: é de extrema importância a leitura total do edital. As perguntas 

acima apenas têm a finalidade de sanar as dúvidas mais frequentes, já que 

documento contempla todas as informações necessárias ao processo seletivo.  


