
 
 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

INSTRUÇÃO Nº 353, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 
 
 

Estabelece critérios para inscrição e classificação de 
candidatos à designação para exercício de função pública 
de Especialista em Educação Básica, Professor de 
Educação Básica e Auxiliar Administrativo da Polícia 
Militar nas Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia 
Militar de Minas Gerais (CTPM) para o ano de 2021. 

 
 
O CORONEL PM DIRETOR DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições previstas no Decreto nº 
11.636, de 29jan69, e no art. 8º, do R-125, aprovado pela Resolução nº 4.029, de 
16mar12; e considerando a Lei nº 9.394, de 20dez96; a Lei nº 869, de 06jul52; a Lei nº 
7.109, de 13out77; a Lei nº 9.381, de 18dez86; a Lei nº 10.254, de 20jul90; a Lei nº 
15.301, de 10ago04; a Lei nº 16.056, de 24abr06; a Lei nº 20.010, de 05jan12, e o 
Decreto nº 46.146, de 06fev13, exara a seguinte Instrução: 
 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 
Art. 1º - Esta Instrução visa regulamentar o processo de inscrição e classificação dos 
candidatos à designação para a função pública de Especialista em Educação Básica 
(EEB), Professor de Educação Básica (PEB) e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar 
(AAPM) nas Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais (CTPM) 
para o ano de 2021. 
 
Art. 2º - O processo de inscrição e classificação dos candidatos destina-se à criação de 
banco de dados de EEB, PEB e AAPM, para o preenchimento, em caráter temporário, de 
cargos vagos ou em substituição, observadas as normas e requisitos que regem cada 
cargo ou função. 
 
Art. 3º - Depois de feita a necessária distribuição das turmas e aulas, bem como a 
extensão de carga horária para os servidores efetivos, haverá a designação para o 
exercício de função pública, em caráter temporário, para cargos vagos ou em 
substituição. 
 
Parágrafo único - A designação de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer no início 
ou ao longo do ano escolar. 
 



Art. 4º - A mera classificação no processo regulado por esta Instrução não implica 
designação. 
 
Parágrafo único - A convocação dos candidatos classificados será feita de acordo com a 
necessidade de cada Unidade do CTPM, com prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas 
para manifestação do candidato, conforme legislação vigente. 
 
Art. 5º - O processo de inscrição e classificação obedecerá ao cronograma do anexo A 
desta Instrução, que deverá ser rigorosamente cumprido. 
 
Art. 6º - O candidato deverá comprovar idade mínima, de 18 (dezoito) anos, na data de 
início da designação, e ser brasileiro nato ou naturalizado, com fulcro no art. 12, da 
Constituição Federal/1988. 
 
Art. 7º - Será indeferida ou cancelada a qualquer época, caso contrarie o disposto na 
Súmula Vinculante nº 13/2008, do Supremo Tribunal Federal (STF), a inscrição de 
candidato que seja cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, ainda que 
por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma 
pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento. 

 
Parágrafo único - A autoridade nomeante ou servidor da mesma pessoa jurídica investida 
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, de que trata o caput deste artigo, se 
limita àquela autoridade que assina o referido contrato. 
 
Art. 8º - Compete à DEEAS e às Unidades do CTPM a divulgação do processo regulado 
por esta Instrução. 
 
Art. 9º - Compete aos Diretores Administrativos, Comandantes e Diretores Pedagógicos 
das Unidades do CTPM cumprir e fazer cumprir as disposições desta Instrução. 
 
 

TÍTULO II 
DA INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS À DESIGNAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES 
 
 
Art. 10 - O candidato poderá se inscrever para os seguintes cargos e funções, desde que 
atenda aos requisitos mínimos exigidos, abaixo descritos: 
 
I. Especialista em Educação Básica: 
 
a) Requisitos: 
 
1. Curso superior de Pedagogia, com base no art. 64, da Lei nº 9.394/96 (Lei de diretrizes 
e bases da educação nacional). 
 
b) Critérios de classificação: 
 
1. Conforme art. 23 desta Instrução. 
 



II. Professor de Educação Básica - Fundamental I, II e Ensino Médio: 
 
a) Requisitos: 
 
1. Para PEB - Fundamental I: curso superior de Pedagogia ou curso Normal Superior; 
 
2. Para PEB - Fundamental II e Ensino Médio: Licenciatura plena, com habilitação 
específica no respectivo componente curricular ou Certificado de Avaliação de Títulos 
(CAT), emitido pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). 
 
b) Critérios de classificação: 
 
1. Para PEB - Fundamental I - 1º e 2º ano: 
 
1.1 A prioridade será para o profissional que apresentar pós-graduação em área correlata 
à alfabetização e letramento, lato sensu ou stricto sensu, emitido por instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com carga horária mínima de 360 
(trezentas e sessenta) horas; 
 
1.2 Por último, conforme art. 23 desta Instrução. 
 
2. Para PEB - Fundamental I - 3º ao 5º ano, Fundamental II e Ensino Médio: 
 
2.1 Conforme art. 23 desta Instrução. 
 
III. Professor Eventual: 
 
a) Requisitos: 
 
1. Curso superior de Pedagogia ou curso Normal Superior; 
 
2. Ter exercido a regência de turma no ano anterior, no CTPM, no setor público ou 
particular, por qualquer período. 
 
b) Critérios de classificação: 
 
1. Conforme art. 23 desta Instrução. 
 
IV. Professor de Apoio Pedagógico no Processo de Alfabetização (PAP): 
 
a) Requisitos: 
 
1. Curso superior de Pedagogia ou curso Normal Superior; 
 
2. Experiência de, no mínimo, 3 (três) anos na docência, em turmas de alfabetização, ou 
seja, em turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, conforme Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). 
 
b) Critérios de classificação: 
 
1. A prioridade será para o profissional que apresentar pós-graduação em 
Psicopedagogia ou área correlata à alfabetização e letramento, lato sensu ou stricto 



sensu, emitido por instituição reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 
(trezentas e sessenta) horas; 
 
2. Por último, conforme art. 23 desta Instrução. 
 
V. Professor de Apoio à Equipe Pedagógica (PAEP): 
 
a) Requisitos: 
 
1. Curso superior de Pedagogia ou curso Normal Superior; 
 
2. Pós-graduação em Psicopedagogia ou Educação Especial, lato sensu ou stricto sensu, 
emitido por instituição reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 
(trezentas e sessenta) horas. 
 
b) Critérios de classificação: 
 
1. A prioridade será para o profissional que apresentar pós-graduação em 
Psicopedagogia, lato sensu ou stricto sensu, emitido por instituição reconhecida pelo 
MEC, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; 
 
2. Em segundo lugar, a prioridade será para o profissional que apresentar maior tempo de 
experiência na docência ou no Serviço de Orientação e Supervisão Pedagógica (SOESP); 
 
3. Por último, conforme art. 23 desta Instrução. 
 
VI. Professor de Atendimento Educacional Especializado (PAEE): 
 
a) Requisitos: 
 
1. Curso superior de Pedagogia ou curso Normal Superior; 
 
2. Pós-graduação em Psicopedagogia, Educação Especial ou correlatas à Educação 
Especial, lato sensu ou stricto sensu, emitido por instituição reconhecida pelo MEC, com 
carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas. 
 
b) Critérios de classificação: 
 
1. A prioridade será para o profissional que apresentar pós-graduação em Educação 
Especial, lato sensu ou stricto sensu, emitido por instituição reconhecida pelo MEC, com 
carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; 
 
2. Por último, conforme art. 23 desta Instrução. 
 
VII. Professor para Uso da Biblioteca (PUB): 
 
a) Requisitos: 
 
1. Licenciatura plena, com habilitação em qualquer componente da matriz curricular do 
CTPM, ou CAT, emitido pela SEE. 
 
b) Critérios de classificação: 



 
1. A prioridade será para o profissional que apresentar curso superior de Biblioteconomia 
ou Ciência da Informação; 
 
2. Em segundo lugar, a prioridade será para o profissional que apresentar pós-graduação 
em Biblioteconomia, lato sensu ou stricto sensu, emitido por instituição reconhecida pelo 
MEC, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; 
 
3. Em terceiro lugar, a prioridade será para o profissional que apresentar curso superior 
de Pedagogia ou Licenciatura plena, com habilitação específica em Letras; 
 
4. Por último, conforme art. 23 desta Instrução. 
 
VIII. Professor de Apoio ao Laboratório de Informática Educativa (PALIE): 
 
a) Requisitos: 
 
1. Licenciatura plena, com habilitação em qualquer componente da matriz curricular do 
CTPM, ou CAT, emitido pela SEE; 
 
2. Curso superior em área afim da informática, lato sensu ou stricto sensu, ou certificado 
de conclusão de curso de informática básica, com carga horária mínima de 60 (sessenta) 
horas; 
 
b) Critérios de classificação: 
 
1. A prioridade será para o profissional que apresentar curso superior em área afim da 
informática, em nível de graduação ou pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu; 
 
2. Em segundo lugar, a prioridade será para o profissional que apresentar curso de 
informática com o maior número de horas; 
 
3. Por último, conforme art. 23 desta Instrução. 
 
IX. Professor Intérprete - Libras: 
 
a) Requisitos: 
 
1. Licenciatura plena, com habilitação em qualquer componente da matriz curricular do 
CTPM, ou CAT, emitido pela SEE; 
 
2. Certificado de conclusão de curso de Libras. 
 
b) Critérios de classificação: 
 
1. A prioridade será para o profissional que apresentar curso superior de Licenciatura em 
Letras Libras com Habilitação em Língua Brasileira de Sinais; 
 
2. Em segundo lugar, a prioridade será para o profissional que apresentar curso Técnico 
em Tradução e Interpretação de Libras, com resultado apto realizado pelos Centros de 
Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez - 
CAS/MG; 



 
3. Em terceiro lugar, a prioridade será para o profissional que apresentar Certificado de 
proficiência Prolibras, emitido por instituição reconhecida pelo MEC; 
 
4. Em quarto lugar, a prioridade será para o profissional que apresentar curso de Libras 
com o maior número de horas; 
 
5. Por último, conforme art. 23 desta Instrução. 
 
X. Professor Intérprete - Braille: 
 
a) Requisitos: 
 
1. Licenciatura plena, com habilitação em qualquer componente da matriz curricular do 
CTPM, ou CAT, emitido pela SEE; 
 
2. Certificado de conclusão de curso de Braille. 
 
b) Critérios de classificação: 
 
1. A prioridade será para o profissional que apresentar curso de Braille com o maior 
número de horas; 
 
2. Em segundo lugar, a prioridade será para o profissional que apresentar curso Sistema 
Braille, ofertado pelos Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual - 
CAPs; 
 
3. Por último, conforme art. 23 desta Instrução. 
 
XI. Auxiliar Administrativo - AAPM: 
 
a) Funções: 
 
1. Assistente de turno; 
 
2. Auxiliar de Biblioteca; 
 
3. Cantina; 
 
4. Manutenção predial; 
 
5. Secretaria; 
 
6. Serviços gerais. 
 
b) Requisitos: 
 
1. Ensino fundamental incompleto. 
 
c) Critérios de classificação: 
 
1. Conforme art. 23 desta Instrução. 



 
§ 1º - Dentre os candidatos ao cargo de PEB, em todas as funções, o candidato que 
possuir habilitação específica terá prioridade em relação ao candidato que possuir apenas 
o Certificado de Avaliação de Títulos (CAT), emitido pela SEE. 
 
§ 2º - O tempo de experiência constante do item 2, da alínea b, do inc. V, deste artigo, 
deverá ser informado em dias. 

 
§ 3º - As horas dos cursos relacionadas ao item 2, da alínea b, do inc. VIII; do item 4, da 
alínea b, do inc. IX e do item 1, da alínea b, do inc. X, todos deste artigo, são cumulativas 
e poderão ser somadas, dentro da especificidade de cada função. 
 
§ 4º - No caso de empate na classificação de mais de um candidato, o critério de 
desempate será a data de nascimento mais antiga. 
 
Art. 11 - As atribuições dos cargos de EEB e PEB estão previstas no Regimento Escolar 
do CTPM, disponibilizado no endereço eletrônico www.pmmg.mg.gov.br/deeas > Menu > 
Colégio Tiradentes da Polícia Militar > Regimento Escolar, e demais normas 
regulamentares. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO 

 
 
Art. 12 - O candidato deverá fazer a inscrição pela Internet, no endereço eletrônico 
www.pmmg.mg.gov.br/deeas > Menu > Colégio Tiradentes da Polícia Militar > Processo 
Seletivo CTPM. 
 
Parágrafo único - No primeiro acesso, todos os candidatos deverão clicar em “Criar nova 
conta” para realizar o cadastro e criar uma senha. 
 
Art. 13 - Não serão aceitas inscrições por qualquer outro meio não estabelecido nesta 
Instrução. 
 
Art. 14 - Não serão consideradas as inscrições não concluídas por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação ou por outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 
 
Art. 15 - Na tela de inscrição, o sistema apresentará 4 (quatro) abas para seleção das 
funções relacionadas a cada cargo, quais sejam: 
 
I. “EEB - Especialista em Educação Básica”; 
 
II. “PEB - Professor de Educação Básica - Fundamental I, II e Ensino Médio”: 
Fundamental I - 1º e 2º ano, Fundamental I - 3º ao 5º ano, Arte, Ciências/Biologia, 
Educação Física, Filosofia/Sociologia/Ensino Religioso, Física, Geografia, História, Língua 
Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Química; 
 
III. “PEB - Professor de Educação Básica - Eventual, Apoio e Intérprete”: Eventual, PAP, 
PAEP, PAEE, PUB, PALIE, Intérprete - Libras e Intérprete - Braille; 
 



IV. “AAPM - Auxiliar Administrativo”: Assistente de turno, Auxiliar de biblioteca, Cantina, 
Manutenção predial, Secretaria e Serviços gerais. 

 
Parágrafo único - Na tela de inscrição, o candidato deverá selecionar todos os cargos que 
deseja concorrer, e poderá se inscrever para componentes curriculares ou funções 
diferentes, conforme a habilitação, e preencherá o formulário próprio, em um único ato de 
inscrição, que lhe garantirá a inclusão nas listagens de classificação. 
 
Art. 16 - O candidato só poderá se inscrever para uma única Unidade do CTPM. 
 
Art. 17 - Ao concluir a inscrição, será enviado um comprovante para o e-mail cadastrado 
pelo candidato. 
 
§ 1º - Uma cópia do comprovante de inscrição do candidato será enviada para o e-mail do 
sistema. 
 
§ 2º - O formulário de inscrição deverá ser preenchido, de modo correto, sob total 
responsabilidade do candidato, mesmo quando por terceiros, o que pressupõe atenção 
aos procedimentos de inscrição, bem como aos dados constantes do comprovante. 
 
§ 3º - Caso o candidato cancele a sua inscrição, será enviado um comprovante do 
cancelamento para o e-mail cadastrado pelo candidato e também para o e-mail do 
sistema. 

 
§ 4º - É responsabilidade do candidato verificar o recebimento de mensagens na caixa de 
“Spam” ou “Lixo eletrônico” do seu provedor de e-mail. 
 
Art. 18 - O candidato deve marcar, no momento da inscrição, a qualificação e experiência 
profissional que possuir. 
 
§ 1º - O sistema de inscrição permitirá que seja marcada apenas uma qualificação, 
devendo ser informada aquela de maior grau de escolaridade, não sendo cumulativas.  
 
§ 2º - Será permitido marcar experiência profissional em mais de um setor, devendo ser 
informadas as experiências em todos os setores que o candidato possuir (tempo no 
CTPM, no setor público e setor privado). 
 
Art. 19 - Durante todo o período de inscrição será possibilitado ao candidato editar as 
informações fornecidas no ato da inscrição. 
 
§ 1º - A cada edição será emitido um novo comprovante com as alterações processadas. 
 
§ 2º - Esgotado o prazo de inscrição, não será permitido alterar dados. 
 
§ 3º - Os candidatos serão classificados de acordo com os últimos dados informados. 
 
Art. 20 - Erros ou omissões, de responsabilidade do candidato, no ato da inscrição, não 
darão margem a recurso. 
 
Art. 21 - As irregularidades detectadas, a qualquer tempo, implicam desclassificação do 
candidato, que será eliminado do processo regulado por esta Instrução. 
 



 
CAPÍTULO III 

DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
 
Art. 22 - A seleção dos candidatos constará das seguintes fases: 
 
I. 1ª fase: Composição do banco de dados por meio das informações inseridas no ato da 
inscrição no processo regulado por esta Instrução, de caráter classificatório; 
 
II. 2ª fase: Apresentação, pelos candidatos, dos comprovantes das informações 
fornecidas no ato da inscrição que possibilitaram sua classificação, de caráter 
eliminatório; 
 
III. 3ª fase: Prova prática, a partir dos conteúdos constantes do anexo B desta Instrução, 
de caráter eliminatório. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA 1ª FASE DO PROCESSO 

 
 
Art. 23 - Na 1ª fase do processo de que trata esta Instrução, para fins de classificação, 
serão atribuídos pontos ao candidato da seguinte forma: 
 
§ 1º - Escolaridade: 
 
I. EEB e PEB: 
 
a) Doutorado - 6 pontos; 
 
b) Mestrado - 5 pontos; 
 
c) Especialização lato sensu (mínimo de 360 horas) - 4 pontos. 
 
II. AAPM: 
 
a) Doutorado - 6 pontos; 
 
b) Mestrado - 5 pontos; 
 
c) Especialização lato sensu (mínimo de 360 horas) - 4 pontos; 
 
d) Graduação - 3 pontos; 
 
e) Ensino médio - 2 pontos; 
 
f) Ensino fundamental completo - 1 ponto. 
 
§ 2º - Experiência profissional no cargo pretendido: 
 
I. EEB e PEB: 



 
a) Tempo de serviço no CTPM, com avaliação satisfatória: 
 
1. Até 1 ano - 3 pontos; 
 
2. De 1 a 2 anos - 4 pontos; 
 
3. De 2 a 3 anos - 5 pontos; 
 
4. Mais de 3 anos - 6 pontos. 
 
b) Tempo de serviço no setor público (exceto no CTPM): 
 
1. Até 1 ano - 2 pontos; 
 
2. De 1 a 2 anos - 3 pontos; 
 
3. De 2 a 3 anos - 4 pontos; 
 
4. Mais de 3 anos - 5 pontos. 
 
c) Tempo de serviço no setor particular: 
 
1. Até 1 ano - 1 ponto; 
 
2. De 1 a 2 anos - 2 pontos; 
 
3. De 2 a 3 anos - 3 pontos; 
 
4. Mais de 3 anos - 4 pontos. 
 
II. AAPM: 
 
a) Tempo de serviço no CTPM, com avaliação satisfatória: 
 
1. Até 1 ano - 8 pontos; 
 
2. De 1 a 2 anos - 9 pontos; 
 
3. De 2 a 3 anos - 10 pontos; 
 
4. Mais de 3 anos - 11 pontos. 
 
b) Tempo de serviço no setor público (exceto no CTPM) ou particular: 
 
1. Até 1 ano - 7 pontos; 
 
2. De 1 a 2 anos - 8 pontos; 
 
3. De 2 a 3 anos - 9 pontos; 
 
4. Mais de 3 anos - 10 pontos. 



 
Art. 24 - A pontuação de experiência profissional atribuída pelo sistema será comum a 
todas as funções relacionadas ao cargo, dentro de cada aba de inscrição. 
 
§ 1º - Para os cargos de PEB Fundamental I, II e Ensino Médio, poderá ser considerado o 
tempo de experiência como PEB - Professor de Educação Básica - Eventual, Apoio e 
Intérprete, ainda que cumprido de forma concomitante. 
 
§ 2º - Para os cargos de PEB - Professor de Educação Básica - Eventual, Apoio e 
Intérprete, poderá ser considerado o tempo de experiência como PEB Fundamental I, II e 
Ensino Médio, ainda que cumprido de forma concomitante. 
 
§ 3º - Para o cargo de AAPM, independente da função na qual estiver concorrendo, 
poderá ser considerado o tempo de experiência em quaisquer funções relacionadas 
àquelas descritas na alínea a, do inc. XI, do art. 10, desta Instrução, em qualquer 
estabelecimento, seja no CTPM, no setor público ou particular, ainda que não seja 
instituição de ensino. 
 
Art. 25 - Para efeitos desta Instrução, considera-se “tempo de serviço” o tempo exercido 
até 31 de outubro de 2020, no mesmo cargo para o qual o candidato se inscrever, 
observadas as seguintes condições: 
 
I. O tempo de serviço no setor público seja comprovado mediante certidão de contagem 
de tempo emitida pelo Órgão ou Instituição, contendo o período em que o candidato tiver 
atuado no cargo, assinado e carimbado com CNPJ da Instituição; 
 
II. O tempo de serviço no setor particular seja comprovado mediante registro na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou contagem de tempo emitida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, que comprove o recolhimento do período, em função 
relacionada ao cargo. 
 
Art. 26 - As listagens classificatórias da 1ª fase serão disponibilizadas no endereço 
eletrônico www.pmmg.mg.gov.br/deeas > Menu > Colégio Tiradentes da Polícia Militar > 
Processo Seletivo CTPM, e nas respectivas Unidades do CTPM. 
 
 

CAPÍTULO V 
DA 2ª FASE DO PROCESSO 

 
 
Art. 27 - Para a 2ª fase do processo de que trata esta Instrução, serão convocados 
candidatos classificados na 1ª fase, conforme abaixo especificado: 
 
I. Para cargos/funções com até 5 (cinco) vagas: 10 (dez) vezes o número de vagas; 
 
II. Para cargos/funções com mais de 5 (cinco) vagas: 5 (cinco) vezes o número de vagas. 
 
Art. 28 - Cada Unidade do CTPM deverá divulgar e dar publicidade dos cargos e funções 
a serem disponibilizados e convocará os candidatos por meio do e-mail cadastrado no ato 
da inscrição. 
 
Parágrafo único - O candidato deverá manter seu endereço, telefone e e-mail atualizados, 



junto à Unidade, visando à eventual convocação, arcando com os prejuízos advindos da 
impossibilidade de convocá-lo em decorrência de dados incorretos, desatualizados ou por 
outras circunstâncias causadas por ele próprio. 
 
Art. 29 - O candidato deverá se apresentar, pessoalmente, no local, data e hora 
estipulados, pela Unidade do CTPM, portando os seguintes documentos originais: 
 
I. Documento de identificação; 
 
II. Documentação comprobatória da qualificação, experiência profissional e demais 
informações fornecidas, no ato da inscrição, que possibilitaram sua classificação; 
 
III. Termo de ciência e compromisso para exercício de função pública, como designado, 
conforme modelo constante do anexo F desta Instrução. 
 
Parágrafo único - O não comparecimento ao local, data e hora estipulados, ou a não 
apresentação da documentação descrita neste artigo, implica desclassificação do 
candidato. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA 3ª FASE DO PROCESSO 

 
 
Art. 30 - Poderá participar da 3ª fase do processo de que trata esta Instrução, o candidato 
considerado apto na 2ª fase. 
 
Parágrafo único - Os candidatos que atuaram no CTPM, no ano de 2020, na mesma 
função, por qualquer tempo, e que tenham avaliação ou parecer favorável à designação, 
ficam dispensados de participar da 3ª fase do processo. 
 
Art. 31 - Para a avaliação dos candidatos na 3ª fase do processo, a Unidade do CTPM 
designará comissões incluindo servidores das áreas específicas referentes às funções 
disponibilizadas para inscrição. 
 
Parágrafo único - Os candidatos serão submetidos à comissão de avaliação respeitando 
rigorosamente a ordem de classificação da listagem da 1ª fase. 
 
Art. 32 - A prova prática da 3ª fase se dará do seguinte modo: 
 
I. PEB - Fundamental I, II e Ensino Médio: ministrar uma aula de 15 (quinze) minutos, em 
conformidade com seu plano de aula e responder a questões pedagógicas e normativas 
orais, feitas pela comissão de avaliação, durante 5 (cinco) minutos; 
 
II. EEB, Eventual, PAP, PAEP, PAEE, PUB, PALIE, Intérprete de Libras e Braille: 
apresentar solução para uma situação/problema durante 10 (dez) minutos e responder a 
questões pedagógicas e normativas orais, feitas pela comissão de avaliação, durante 10 
(dez) minutos; 
 
III. AAPM: apresentar solução para uma situação/problema e responder a questões 
normativas orais, feitas pela comissão de avaliação, durante 15 (quinze) minutos. 
 



§ 1º - O candidato ao cargo de PEB - Fundamental I, II e Ensino Médio escolherá 1 (um) 
dentre os 2 (dois) temas/situações/problemas indicados pela comissão de avaliação, que 
serão a ele informados, pela Unidade do CTPM, no momento da convocação para a 2ª 
fase. 
 
§ 2º - Os candidatos a que se referem os inc. II e III, ambos deste artigo, serão 
informados, no momento da sua prova prática, pela comissão de avaliação, da 
situação/problema a que deverão apresentar solução. 
 
Art. 33 - Para o candidato aos cargos de EEB e PEB, o resultado da 3ª fase do processo 
será determinado pela maioria dos pareceres atribuídos pelos membros da comissão de 
avaliação, constantes da ficha de avaliação do anexo C desta Instrução. 
 
Parágrafo único - Para o candidato ao cargo de PAEE, o resultado da 3ª fase do processo 
será determinado pela maioria dos pareceres atribuídos pelos membros da comissão de 
avaliação, constantes da ficha de avaliação do anexo D desta Instrução. 
 
Art. 34 - Para o candidato ao cargo de AAPM, o resultado da 3ª fase do processo será 
determinado pela maioria dos pareceres atribuídos pelos membros da comissão de 
avaliação, constantes da ficha de avaliação do anexo E desta Instrução. 
 
Art. 35 - Ao final da apresentação, os membros da comissão de avaliação deverão 
repassar os seus respectivos pareceres ao Comandante ou Diretor Pedagógico, que 
informará ao candidato, de imediato, o resultado. 
 
Art. 36 - No momento em que forem considerados aptos candidatos em número suficiente 
para o preenchimento das vagas disponíveis, os demais candidatos deverão ser 
dispensados, mesmo que ainda não tenham se apresentado à comissão de avaliação. 
 
Parágrafo único - O candidato que tiver sido dispensado de se apresentar à comissão de 
avaliação em razão do previsto no caput deste artigo deverá ser reconsiderado pela 
respectiva Unidade do CTPM, na eventual necessidade de nova designação, sendo 
observada a classificação da listagem da 1ª fase. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO 

 
 
Art. 37 - A comissão de avaliação será composta por 3 (três) membros, conforme abaixo: 
 
I. O Comandante da respectiva Unidade do CTPM ou outro oficial designado pelo Diretor 
Administrativo da respectiva Unidade; 
 
II. O Diretor Pedagógico ou 1 (um) dos Vice-diretores Pedagógicos da respectiva Unidade 
do CTPM; 
 
III. 1 (um) Especialista em Educação Básica da respectiva Unidade do CTPM, que esteja 
no exercício da função. 
 
§ 1º - Para avaliação dos candidatos à função de PAEE poderá ser designado, a critério 
do Comandante da respectiva Unidade do CTPM, um EEB ou PEB que possua pós-



graduação em Psicopedagogia, Educação Especial ou correlatas à Educação Especial, 
lato sensu ou stricto sensu, da respectiva Unidade, em substituição ao Especialista em 
Educação Básica. 
 
§ 2º - Para avaliação dos candidatos ao cargo de AAPM poderá ser designado, a critério 
do Comandante da respectiva Unidade do CTPM, outro servidor, da respectiva Unidade, 
em substituição ao Especialista em Educação Básica. 
 
Art. 38 - Os integrantes da comissão de avaliação ou o candidato que verificarem, a 
qualquer tempo da prova prática, que, dentre os integrantes da comissão de avaliação, 
exista cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, ainda que por afinidade, 
até o 3º grau, deverão comunicar o fato, sob pena de anulação de sua prova. 
 
Parágrafo único - Caso ocorra o previsto no caput deste artigo, o respectivo integrante da 
comissão de avaliação deverá ser substituído. 
 
Art. 39 - Os integrantes da comissão de avaliação não deverão comentar suas 
respectivas avaliações, seja com o candidato ou entre eles mesmos. 
 
Art. 40 - Todos os trabalhos realizados pela comissão deverão ser registrados em ata e 
as avaliações serão arquivadas na respectiva Unidade do CTPM, pelo período de 1 (um) 
ano. 
 
 

TÍTULO III 
DOS RECURSOS 

 
 
Art. 41 - No que se refere à inscrição e 1ª fase do processo de que trata esta Instrução, o 
candidato que se sentir prejudicado poderá protocolizar recurso, junto à DEEAS, em única 
instância, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a partir do ato a que se referir. 
 
§ 1º - A DEEAS decidirá o recurso no prazo de até 10 (dez) dias úteis, dando ciência 
formal ao interessado e adotando as providências cabíveis. 
 
§ 2º - Na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o 
do vencimento. 
 
Art. 42 - No que se refere às 2ª e 3ª fases do processo de que trata esta Instrução, o 
candidato que se sentir prejudicado poderá protocolizar recurso, junto à Unidade do 
CTPM, em 1ª instância, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a partir do ato a que se referir. 
 
§ 1º - A Unidade do CTPM, por meio do seu Diretor Administrativo, decidirá o recurso no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, dando ciência formal ao interessado e adotando as 
providências cabíveis. 
 
§ 2º - Caso não seja aceita a decisão do Diretor Administrativo da respectiva Unidade do 
CTPM, o candidato poderá protocolizar novo recurso, junto à DEEAS, em última instância, 
num prazo de até 2 (dois) dias úteis após a ciência da referida decisão. 
 
§ 3º - A DEEAS decidirá o recurso, em última instância, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, dando ciência formal ao interessado e adotando as providências cabíveis. 



 
§ 4º - Na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o 
do vencimento. 
 
Art. 43 - O recurso, além de atender aos pressupostos de admissibilidade legalmente 
previstos (tempestividade, legitimidade, interesse e cabimento), deverá ser fundamentado 
com argumentação lógica e consistente. 
 
Parágrafo único - O recurso não terá efeito suspensivo para o processo. 
 
 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 44 - As normas para a organização do Quadro de Pessoal e Cumprimento de 
Jornada de Trabalho das Unidades do CTPM para o ano de 2021 serão definidas na 
Instrução nº 354/20-DEEAS. 
 
Art. 45 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da DEEAS. 
 
Art. 46 - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

DEEAS em Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020. 
 
 
 

(a) WELERSON CONCEIÇÃO SILVA, CEL PM 
DIRETOR DA DEEAS  
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Anexo A - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - Instrução nº 353/20-DEEAS 
 
 

DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

27/11/20 
a 

03/12/20 
1ª fase: inscrições no processo DEEAS 

10/12/20 
Disponibilização das listagens classificatórias da 1ª 

fase 
DEEAS 

14/12/20 
e 

15/12/20 

Envio de e-mail de convocação para a 2ª e 3ª fases 

Unidade do CTPM 

Divulgação dos temas do plano de aula para a 3ª fase 
(para candidatos ao cargo de PEB - Fundamental I, II 

e Ensino Médio) 

18/12/20 
a 

22/12/20 

2ª e 3ª fases: comprovação das informações e prova 
prática 

Unidade do CTPM 

 
 

DEEAS em Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020. 
 
 
 

(a) WELERSON CONCEIÇÃO SILVA, CEL PM 
DIRETOR DA DEEAS   



Anexo B - CONTEÚDOS/COMPETÊNCIAS PARA A 3ª FASE DO PROCESSO - 
Instrução nº 353/20-DEEAS 

 
Conteúdos/competências comuns a todos os cargos, exceto AAPM: 
 
- Constituição Federal, de 05out88 (aspectos educacionais); 
- Constituição Estadual, de 21set89 (aspectos educacionais); 
- Lei nº 869, de 06jul52 - Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de 
Minas Gerais; 
- Lei nº 7.109, de 13out77 - Contém o Estatuto do pessoal do magistério público do Estado de 
Minas Gerais; 
- Lei nº 8.069, de 13jul90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
- Lei nº 9.394, de 20dez96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 
- Lei nº 20.010, de 05jan12 - Dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais; 
- Resolução nº 4.289, de 13jan14 - Estabelece regras gerais de conduta para o servidor público 
civil da PMMG e fixa parâmetros para o exercício de suas funções na Instituição; 
- Instrução nº 02, de 04jul12 - Regula o uso de uniformes do CTPM; 
- Instrução nº 05, de 01jun17 - Regulamenta as normas da educação inclusiva no CTPM; 
- Instrução nº 01, de 02jan19 - Regula os instrumentos avaliativos e procedimentos pedagógicos 
no CTPM; 
- Instrução nº 354/20-DEEAS - Estabelece normas para a organização do Quadro de Pessoal e 
Cumprimento de Jornada de Trabalho das Unidades do CTPM para o ano de 2021; 
- Código de Ética do Aluno do CTPM; 
- Regimento Escolar do CTPM; 
- Demonstrar capacidade/habilidade/conhecimento técnico para intervir em situações ou promover 
intervenções didáticas no cargo/função pretendido. 
 
Além dos conteúdos/competências comuns a todos os cargos, os conteúdos específicos 
para cada cargo/função são: 
 
A - PAP 
- Conteúdos contidos na BNCC, especificamente para alfabetização e letramento. 
 
B - PEB Eventual, Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio 
- Conteúdos contidos na BNCC, do nível de ensino para o qual está concorrendo e conhecimento 
dos processos de aprendizagem dos alunos. 
 
C - EEB, PAEE, Intérprete de Libras e Braille 
- Lei nº 13.146, de 06jul15 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência); 
- Resolução CEE nº 460, de 12dez13. 
 
Conteúdos/competências comuns para o cargo de AAPM: 
 
- Resolução nº 4.289, de 13jan14 - Estabelece regras gerais de conduta para o servidor público 
civil da PMMG e fixa parâmetros para o exercício de suas funções na Instituição; 
- Regimento Escolar do CTPM; 
- Demonstrar capacidade/habilidade/conhecimento técnico e prático para a respectiva função 
pretendida. 
 

 
DEEAS em Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020. 

 
 

(a) WELERSON CONCEIÇÃO SILVA, CEL PM 
DIRETOR DA DEEAS   



Anexo C - FICHA AVALIATIVA DA 3ª FASE DO PROCESSO - EEB/PEB (exceto 
PAEE) - Instrução nº 353/20-DEEAS 

 
CTPM/_______________________________________ 

 
Nome do candidato: _______________________________________________________ 
 
Nome do avaliador: _____________________________________ Nº PM: ____________ 
 
1. Será considerado inapto o candidato que obtiver nota total menor que 6 (seis). 
2. A nota total será a soma da coluna nota. 
3. No campo “observação” serão registradas informações consideradas de extrema relevância. 

 

ITENS A SEREM AVALIADOS OBSERVAÇÃO NOTA 

1. Introdução, desenvolvimento e conclusão claros e 
objetivos - Até 1 ponto 

  

2. Raciocínio, inferências, exemplificações 
Até 1 ponto 

  

3. Uso de linguagem correta, clara, objetiva e direta 
Até 1 ponto 

  

4. Conhecimento do assunto, argumentação, 
articulação e fluência - Até 1 ponto 

  

5. Apresentação pessoal 
Até 1 ponto 

  

6. Postura 
Até 1 ponto 

  

7. Capacidade de respostas firmes, completas e 
claras - Até 2 pontos 

  

8. Uso adequado dos recursos didáticos 
Até 1 ponto 

  

9. Uso adequado e bem distribuído do tempo 
previsto - Até 1 ponto 

  

NOTA TOTAL  

 
Resultado da 3ª fase: (   ) Apto  (   ) Inapto 
 

Local e data: ____________________, ____ de ____________ de ______ 
 

___________________________________________ 
Assinatura do avaliador 

 
 

DEEAS em Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020. 
 
 
 

(a) WELERSON CONCEIÇÃO SILVA, CEL PM 
DIRETOR DA DEEAS   



Anexo D - FICHA AVALIATIVA DA 3ª FASE DO PROCESSO - PAEE - Instrução nº 
353/20-DEEAS 

 

CTPM/_______________________________________ 
 

Nome do candidato: ______________________________________________________________________ 
 

Nome do avaliador: ________________________________________________ Nº PM: _______________ 
 

Deficiência do aluno para Atendimento Escolar: ________________________________________________ 
 
1. Será considerado inapto o candidato que obtiver nota total menor que 6 (seis). 
2. A nota total será a soma da coluna nota. 
3. No campo “observação” serão registradas informações consideradas de extrema relevância. 
 

ITENS A SEREM AVALIADOS OBSERVAÇÃO NOTA 

1. Sequência lógica e domínio do conteúdo (objetivos, introdução, 
concatenação de ideias, conclusões, capacidade de situar o conteúdo 
no contexto no qual foi produzido e de estabelecer relação com o 
conhecimento atual) - Até 1 ponto 

  

2. Clareza na comunicação (colocação e entonação de voz, ritmo, 
dicção, linguagem e concordância) - Até 1 ponto 

  

3. Adequação e profundidade de conhecimento (desenvolvimento do 
tema, domínio de conhecimento sistematizado e explicitação das 
categorias conceituais) - Até 1 ponto 

  

4. Domínio e controle do estudo de caso (ocupação do tempo e espaço 
da sala de aula, atitude, postura, segurança e apresentação pessoal) - 
Até 1 ponto 

  

5. Capacidade de argumentação (uso lógico de exemplos, analogias, 
comparações, criatividade, iniciativa e originalidade) - Até 1 ponto 

  

6. Domínio e uso de material (controle na organização e manipulação 
de recursos didáticos e segurança na aplicação de técnicas) - Até 1 
ponto 

  

7. Que aspectos você considera indispensáveis para atuar com esse 
aluno PNE ou PCD? - Até 1 ponto 

  

8. Que aspectos você considera indispensáveis para realizar o seu 
planejamento de aula? - Até 1 ponto 

  

9. Que iniciativas você teria na tentativa de ajudar o aluno a 
desenvolver as habilidades e competências? - Até 1 ponto 

  

10. Você considera que sua formação lhe oferece bases sólidas e 
capacitação necessária para lidar com a Inclusão na sala de aula? Por 
quê? - Até 0,5 ponto 

  

11. Quais são os maiores desafios ou dificuldades para a realização do 
seu trabalho? - Até 0,5 ponto 

  

NOTA TOTAL  

 

Resultado da 3ª fase: (   ) Apto  (   ) Inapto 
 

Local e data: ____________________, _____ de ______________ de _______ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do avaliador 

 

DEEAS em Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020. 

 
(a) WELERSON CONCEIÇÃO SILVA, CEL PM 

DIRETOR DA DEEAS  



Anexo E - FICHA AVALIATIVA DA 3ª FASE DO PROCESSO - AAPM - Instrução nº 
353/20-DEEAS 

 

CTPM/_______________________________________ 
 

Nome do candidato: ______________________________________________________________ 
 

Nome do avaliador: __________________________________________ Nº PM: ______________ 
 

Função pretendida: (   ) Assistente de turno (   ) Auxiliar de Biblioteca  (   ) Cantina 
    (   ) Manutenção predial (   ) Secretaria    (   ) Serviços gerais 
 

1. Será considerado inapto o candidato que obtiver nota total menor que 6 (seis). 
2. A nota total será a soma da coluna nota. 
3. No campo “observação” serão registradas informações consideradas de extrema relevância. 
 

ITENS A SEREM AVALIADOS OBSERVAÇÃO NOTA 

1. Pontualidade 
Até 1,5 ponto 

  

2. Uso de linguagem clara, objetiva e direta 
(capacidade de respostas firmes, completas e claras) 
Até 1,5 ponto 

  

3. Conhecimentos Específicos (conhecimento do 
assunto, argumentação, articulação) 
Até 1,5 ponto 

  

4. Apresentação pessoal (postura, tom de voz, 
higiene, relação interpessoal) 
Até 1,5 ponto 

  

5. Legislação 
Até 1,5 ponto 

  

6. Experiência (simulação de uma situação prática 
para a respectiva função pretendida) 
Até 2,5 pontos 

  

NOTA TOTAL  

 

Para uso exclusivo no caso de candidato a AAPM - Cuidador: 
Atende à necessidade/condição do aluno? (   ) Sim (   ) Não 
Justificativa: __________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 

Resultado da 3ª fase: (   ) Apto  (   ) Inapto 
 

Local e data: ____________________, ____ de ____________ de ______ 
 

___________________________________________ 
Assinatura do avaliador 

 
 

DEEAS em Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020. 
 
 

(a) WELERSON CONCEIÇÃO SILVA, CEL PM 
DIRETOR DA DEEAS  



Anexo F - TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 
PÚBLICA NO CTPM - Instrução nº 353/20-DEEAS 

 
 

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA 

NO CTPM 

 

 

  Eu, __________________________________________________, brasileiro(a), 

CPF ____________________, conforme previsão do parágrafo único, do art. 63, da Lei nº 

869/52, declaro, para todos os efeitos, que li, estou ciente e me comprometo a seguir as 

disposições constantes do anexo B, da Instrução nº 353/20-DEEAS, para o cargo/função 

pretendido, com acesso disponível no endereço eletrônico www.pmmg.mg.gov.br/deeas > 

Menu > Colégio Tiradentes da Polícia Militar > Legislação CTPM > Instrução / Resolução. 

 

 

Local: ___________________________, ____ de ________________ de ____. 

 

 

___________________________________________________________ 

ASSINATURA DO DECLARANTE 

 
 

DEEAS em Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020. 
 
 
 

(a) WELERSON CONCEIÇÃO SILVA, CEL PM 
DIRETOR DA DEEAS 


