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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

BRIGADA MILITAR 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

EDITAL Nº 001/DE-DET/2018 

 

SELEÇÃO PARA CURSOS COM EQUIVALÊNCIA AO CEPGSP/BM 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Os cursos serão realizados pelas polícias militares do Brasil nos Estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Bahia, e pela Gendarmeria Nacional da 

Argentina, todos com equivalência ao CEPGSP/BM, com vagas destinadas aos oficiais 

QOEM da Brigada Militar;  

1.2 Os cursos serão com ônus para o Estado, com o pagamento de diárias de viagem, 

aos participantes, conforme legislação em vigor. 

1.3 O processo seletivo para a classificação dos interessados será realizado no 

DE/APM, nos dias 19, 23 e 24 de janeiro de 2018. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

2.1 Estarão aptos a participar do processo seletivo para o preenchimento das vagas 

todos os oficiais do QOEM inscritos constantes na relação da CAM/SAMO (tenentes-

coronéis e majores QOEM que ainda não realizaram o CEPGSP): 

Do: Ten Cel QOEM MARCELO GAYER BARBOZA, ID 2211955; 

Ao: Maj QOEM LUIS HENRIQUE DA FONSECA CAMPOMAR, ID 2311615. 

 

3. DAS VAGAS 

3.1 Rio de Janeiro – 02 (duas) vagas; 

3.2 São Paulo – 02 (duas) vagas; 

3.3 Distrito Federal – 02 (duas) vagas; e 
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3.4 Bahia – 02 (duas) vagas. 

3.5 Argentina / Gendarmerie – 01 (uma) vaga  

 

4. INSCRIÇÃO 

4.1 Os oficiais interessados em participar do processo seletivo deverão enviar 

requerimento de inscrição, conforme modelo contido no Anexo “A” do presente edital, 

digitalizado e devidamente assinado pelo candidato e pelo comando, via canal de 

comando para o endereço eletrônico de-sens@bm.rs.gov.br, impreterivelmente até às 

18h do dia 16 Jan 18. 

 

5. REQUISITOS DO CANDIDATO PARA INSCRIÇÃO 

5.1 Não estar em gozo de Licença para Tratar de Interesse Particular; Licença Especial; 

Licença para Tratamento de Saúde Própria ou para Tratamento de Saúde de Pessoa 

da Família; 

5.2 Não estar sendo submetido a Conselho de Justificação; 

5.3 Não estar em cumprimento de pena e/ou com benefício de “Sursis”, por sentença 

judicial; 

5.4 Não estar agregado, com base no Art. 92 da Lei nº 10.990, de 18 de agosto de 1997 

(Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar), excetuados os casos previstos no 

item “I” e na letra “M” do item III, do parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal: 

5.5 Constar na relação de oficiais convocados para a seleção. 

 

6. CRONOGRAMA E ATIVIDADES DAS FASES DA SELEÇÃO 

Conforme calendário do Anexo “B”. 

 

7. DESCRIÇÃO DOS EXAMES  

7.1 Exame de saúde 

7.1.1 O exame de saúde terá caráter eliminatório e será realizado pela banca médica 

específica designada pelo DS/HBM-PA, que deverá atestar a aptidão ou não do 

candidato, por meio de Ata de Saúde que será encaminhada ao Departamento de 

Ensino (de-sens@brigadamilitar.rs.gov.br), conforme calendário geral. 

mailto:de-sens@bm.rs.gov.br
mailto:de-sens@brigadamilitar.rs.gov.br
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7.1.2 Para a realização do exame de saúde, o candidato deverá portar documento de 

identidade funcional e apresentar os seguintes exames complementares: 

 Hemograma completo; 

 Comum de Urina; 

 Glicemia; 

 Creatinina; 

 Colesterol total; 

 Eletrocardiograma; 

 Ergometria com interpretação. 

 

7.1.3 Os candidatos a partir dos 40 (quarenta) anos de idade, assim como os que 

estiverem com os índices de colesterol total acima do padrão de referência, deverão 

apresentar o teste de ERGOMETRIA COM ESFORÇO. 

7.1.4 Os exames laboratoriais, para efeito deste concurso, terão a validade máxima de 

06 (seis) meses, considerada a data da realização do exame médico para o presente 

concurso. 

7.1.5 O recurso referente a esta etapa deverá ser encaminhado para a Banca Médica 

Avaliadora, até às 11h do dia do exame, que deverá remeter a solução do respectivo 

recurso (DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO) até às 14h do mesmo dia. 

 

7.2 Exame Físico  

7.2.1 O exame físico terá caráter eliminatório. 

7.2.2 O exame físico será aplicado aos candidatos aprovados no exame médico, por 

integrantes da Comissão Permanente de Pesquisa e Avaliação Física (COPPAFI), na 

Escola de Educação Física da Brigada Militar (EsEF BM), sendo que, na ocasião o 

candidato deverá portar documento de identidade. 

7.2.3 O exame físico será realizado por meio da Testagem de Avaliação Física (TAF), 

composta pelos exercícios previstos na Nota de Instrução de Ensino e Treinamento nº 

003.3, de 22 de outubro de 2015, em um único dia. 



Continuação do EDITAL Nº 001/DE-DET/2018 

 

4 

 

7.2.4 Para ser aprovado o candidato necessita atingir, no mínimo, o conceito BOM, 

conforme a tabela de TAF da Nota de Instrução de Ensino e Treinamento nº 003.3, de 

22 de outubro de 2015. 

7.2.5 Os candidatos que necessitarem de Avaliação Física Especial (AFE), deverão 

solicitar ao DS, no momento da avaliação médica, fazendo constar na Ata de 

Inspeção de Saúde que está APTO com AFE, sendo que o médico deverá observar o 

que prescreve a Nota de Instrução de Ensino e Treinamento nº 003.3, de 22 de outubro 

de 2015, no que diz respeito às condições especiais de saúde bem como, ao dar a 

referida avaliação, deverá informar qual a categoria que o candidato se insere, 

conforme o previsto no nº 2 do Anexo “D” (AFE) da NI supracitada. 

 

7.3 Exame Intelectual 

7.3.1 O exame intelectual se constituirá de uma prova com 04 (quatro) questões 

dissertativas, sem consulta, e terá caráter classificatório. 

7.3.2 O tempo para a resolução da prova será de 04 (quatro) horas. 

7.3.3 O conteúdo da prova será extraído das seguintes obras, conforme o publicado na 

INTRANETBM, em 30 de junho de 2017: 

 FERNANDES, Henrique Soares Fernandes. Fundamentos de planejamento 

prospectivo aplicados à Polícia Militar. 2. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2016. 

 CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento pelas Diretrizes. 5. ed. Falconi, 2013. 

 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Ciências policiais ensaios. Lisboa: 

Universidade Católica Editora. 

 TAVARES, José Antônio Giusti; ROJO, Raul Enrique; SIERRA, Gerónimo de; SIMÓN, 

José Luis (Orgs.). Instituições políticas comparadas dos países do Mercosul. Rio 

de Janeiro: FGV, 1998. (Parte II – Capítulos 6, 7 e 8). 

 

8. SELEÇÃO 

8.1 Os candidatos serão pré-selecionados para o preenchimento das vagas previstas 

no presente edital, em ordem de classificação numérica, de acordo com a nota obtida 

no exame intelectual, constituindo uma lista de candidatos a serem indicados para a 
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realização dos cursos, na medida em que forem surgindo as vagas destinadas e pré-

definidas para a Brigada Militar; 

8.2 Havendo candidatos com a mesma nota no exame intelectual, o desempate será 

realizado pelo critério de antiguidade, sendo o mais antigo considerado como o melhor 

classificado, conforme Lei Complementar nº 10.990/97. 

 

9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS  

9.1 O Curso será com ônus para o Estado, com o pagamento de diárias de viagem, 

conforme legislação em vigor. 

9.2 Os prazos, datas e horários da seleção deverão ser rigorosamente obedecidos.  

9.3 A inscrição do candidato será por requerimento, conforme modelo constante no 

Anexo A, endereçado ao Departamento de Ensino, no prazo estabelecido. 

9.4 O Departamento de Ensino, posteriormente publicará cronograma com datas, 

horários e locais dos cursos. 

9.5 Os candidatos pré-selecionados, de acordo com suas notas classificatórias, à 

medida que forem chamados para o preenchimento das vagas do presente edital, 

poderão optar pelo local de realização do curso.    

9.6 O Departamento de Ensino, a partir das definições do Comando quanto aos locais e 

datas dos cursos, enviará convocação via e-mail aos oficiais pré-selecionados para 

optarem pelo local de curso, não sendo o mesmo eliminado caso decline via e-mail da 

convocação.  

9.7 Não serão conhecidos requerimentos de inscrição em desacordo com o modelo 

previsto no presente edital, assim como aqueles que estiverem fora do prazo 

estabelecido e/ou não tiverem sido enviados pelo canal de comando regulamentar.  

9.8 Os casos omissos serão analisados e solucionados pelo diretor do Departamento 

de Ensino. 

Porto Alegre, RS, 03 de janeiro de 2018. 

 

 

NAJARA SANTOS DA SILVA – Ten Cel QOEM 
Resp / Diretor de Ensino 
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ANEXO “A” do EDITAL Nº 001/DE-DET/2018 

Modelo de Requerimento para frequentar o CEPGSP fora do Estado do RS 

Posto Nome completo ID FUNC   

   

OPM  Comando 

Regional 

 

Atividade atual desempenhada:  

Curso pretendido: 

CEPGSP fora do ESTADO RS 

Período:  

 

COM ÔNUS PARA O ESTADO RS 

 

DADOS DO REQUERENTE: (Preenchido pela OPM verificando os Assentamentos) 

Data de Inclusão :                             Nº CIF:                                Id. Func.: 

End. Residencial:   

Está em gozo de algum tipo de Licença? (    ) Não (   )Sim. Qual? 

Está sendo submetido a Conselho de Justificação? (   ) Não  (   )Sim 

Esta agregado, com base no Art. 92 da Lei nº 10.990, de 18 de agosto de 1997 (Estatuto dos Servidores 

Militares da Brigada Militar), excetuados os casos previstos no item “I” e na letra “M” do item III, do 

parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal? (   ) Não  (   ) Sim 

Gozou de algum tipo de licença nos últimos 60 (sessenta) dias retroativos a data do Edital?  

(   ) Não     (  )Sim.     Qual? 

Está em cumprimento de pena e/ou benefício de “Sursis”, por Sentença da JME ou Comum?  

(  ) Não (  ) Sim 

E-MAIL do oficial: 

 

__________________________________ 

Nome do Oficial: 

Posto/ Id. Func. 

Do Cmt   

Ao Sr. Diretor do DE 

Encaminho-lhe o presente, com parecer ______________________ (favorável/desfavorável) certificando 

que o ME ___________________ (preenche/não preenche) os requisitos do item 4. do EDITAL Nº 

001/DE-DET/2018 e que as informações são verdadeiras segundo os assentamentos do Oficial. 

 

Cidade, RS, dia, mês de 2018. 

________________________________________________ 

Nome do Cmt 
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ANEXO “B” do EDITAL Nº 001 DE-DET/2018  

CALENDÁRIO GERAL DO PROCESSO SELETIVO – CSP- PMSP  

DATA HORA LOCAL ATIVIDADE ATRIB 

03 Jan 18 18h Intranet 
Divulgação do Edital  

Inicio do período de inscrição do processo seletivo. 
DE/DI 

16 Jan 18 18h 
Intranet 

DE 
Término do período de inscrição do processo seletivo.  Candidato 

18 Jan 18 18 h Intranet 
Divulgação dos oficiais homologados para 

participarem do processo seletivo. 
DE/DI 

19 Jan 18 08h APM Exame intelectual.  Aluno/APM 

22 Jan 18 18h Intranet 
Divulgação resultado exame intelectual e convocação 

para o exame médico. 
DE/DI 

23 Jan 18 08h 
DS/HBM

. 

Realização do exame médico no DS/HBM-PA. 

O DS/HBM-PA deverá enviar, em 23 Jan 17, até às 

14h, ao e-mail de-sens@brigadamilitar.rs.gov.br, a ata 

de exame médico com os aptos, aptos com AFE e 

inaptos. 

DS/HBM 

23 Jan 18 18h DE 
Divulgação do exame médico e convocação para 

exame físico. 
DE 

24 Jan 18 08h EsEFBM 

Realização do Exame Físico, sendo que a EsEF/BM 

deverá enviar, em 24 Jan 18, até as 14h, ao e-mail 

de-sens@brigadamilitar.rs.gov.br, a ata de exame 

físico com os aptos e inaptos. 

EsEFBM 

26 Jan 18 12h DE 

Divulgação da lista de classificados em ordem de 

classificação, aptos a aguardarem as chamadas para 

escolhas dos locais de realização dos cursos.  

DE 

 

Porto Alegre, RS, 03 de janeiro de 2018. 

NAJARA SANTOS DA SILVA – Ten Cel QOEM 
Resp / Diretor de Ensino 

mailto:de-sens@brigadamilitar.rs.gov.br
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