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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

 
 
 

Edital
 

EDITAL N. 036, de 15 de setembro de 2021
 

PROCESSO SELETIVO PARA O 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TIRO - NÍVEL OFICIAIS E PRAÇAS

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares que lhe conferem o § 3º do art. 3º c/c art. 4º da Lei 8.125 de 18 de julho de 1976, DECIDE
instituir o 11º Curso de Instrutor de Tiro - Nível Oficiais e Praças.

 

1. DAS INSCRIÇÕES E REQUISITOS EXIGIDOS

 

1.1 - As inscrições para a Seleção do 11º Curso de Instrutor de Tiro - Nível Oficiais e Praças, serão realizadas
pelo Comando do Centro de Instrução e Tiro, visando o preenchimento de 30 (trinta) vagas, sendo:

-02 (duas) vagas para policiais militares lotados no Centro de Instrução e Tiro- CIT/CAPM;

-02 (duas) vagas para policiais militares lotados no Departamento de Material Bélico – DMB do Comando
de Apoio Logístico e de Tecnologia da Informação - CALTI;

-02 (duas) vagas para o 1° CRPM - CPC – Comando do Policiamento da Capital;

-01 (uma) vaga para o 2° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 3° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 4° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 5° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 6° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 7° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 8° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 9° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 10° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 11° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 12° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 13° CRPM;
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-01 (uma) vaga para o 14° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 15° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 16° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 17° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 18° CRPM;

-01 (uma) vaga para o 19° CRPM;

-01 (uma) vaga para o CPR – Comando de Policiamento Rodoviário;

-02 (duas) vagas para o CME – Comando de Missões Especiais;

-01 (uma) vaga para o COC – Comando de Operações de Cerrado;

 

1.2 - Serão disponibilizadas ainda 02 (duas) vagas para Forças Coirmãs, assim distribuídas:

- 01 (uma) vaga para a Polícia Civil de Goiás – PCGO;

- 01 (uma) vaga para a Polícia Penal de Goiás.

 

1.3- Após realizar as inscrições o Comandante do Centro de Instrução de Tiro deverá enviar a relação dos
inscritos ao Comando de Gestão e Finanças- SRH/3 (SEI 09348). 

 

1.4 - O Curso será realizado de acordo com o Plano de Curso com carga horária de 45 dias letivos, com
início previsto para o dia 26/10/2021 e término dia 10/12/2021. 

 

1.5 - Para efetivar a inscrição, os interessados deverão preencher os seguintes pré-requisitos:

a) Se oficial, ser do Quadro QOPM/QOAPM.

b) Se praça, pertencer ao Quadro de Praça Policial Militar QPPM masculino ou feminino. Se Soldado, ter
concluído o Curso de Formação de Praças Policial Militar há no mínimo 01 (um) ano.

c) Estar no efetivo exercício de suas funções policiais militares;

d) Estar classificado, no mínimo, no “BOM” comportamento quando Praça;

e) Não estar respondendo a Processo Administrativo (Conselho de Ética e Disciplina) ou qualquer
Procedimento Administrativo que afete contra a honra e o pundonor policial militar;

f) Não estar condenado à pena de suspensão do cargo ou função, prevista na legislação brasileira;

g) Não se encontrar em licença para tratamento de interesse particular;

h) Não estar em cumprimento de sentença condenatória com pena privativa de liberdade ou em gozo de
“sursis”;

i) O Candidato inscrito e indicado para a Entrevista deverá levar no dia desta fase a seguinte documentação:
Ficha Funcional, Certidão Negativa expedida pela Corregedoria da PMGO, Certidão Negativa do TJGO e da
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Justiça Federal - TRF 1ª Região.

 

1.6 - As inscrições serão realizadas da seguinte forma: Os CRPMs e Grandes Comandos deverão
encaminhar a relação dos militares indicados (número máximo de 5 )  ao Comando do Centro de
Instruções de Tiro ( SEI 15854). A lista (Planilha) encaminhada deverá constar as seguintes
informações: Posto/Graduação, Nome, RG, CRPM, Número da Matrícula do IPASGO.

 

1.7- O candidato somente poderá concorrer à vaga destinada a unidade ou comando no qual esteja lotado.

 

1.8- Caso haja mais de um Policial Militar da mesma unidade ou grande comando, a vaga será destinada
àquele que obtiver maior pontuação no Teste de Aptidão de Tiro (TAT).

 

1.9- Serão convocados para o TAT os militares que obtiverem as melhores colocações na disputa por vaga.

 

1.10- As vagas não ocupadas poderão ser redistribuídas a critério da supervisão/coordenação do curso.

 

1.11- As vagas destinadas aos policiais de outras Instituições serão preenchidas por candidatos selecionados
pela própria Instituição a qual pertencem, e os nomes dos indicados oficialmente pela Instituição de origem
deverão ser encaminhados ao Comando da Academia da Polícia Militar da PMGO, para que sejam
submetidos às etapas nº 2 e 4 e 5 do do item nº 2.1.

1.12 - Ao final do Processo Seletivo os candidatos não selecionados (se houver) irão compor um cadastro
reserva, que em caso de desistências, poderá ser utilizado caso haja interesse do Comandante do Centro de
Instrução de Tiro

 

2. DAS FASES E DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 - A Seleção do 11º Curso de Instrutor de Tiro constará das seguintes etapas:

1. Inscrição de candidatos;
2. Teste de Conhecimentos Específicos - TCE;
3. Análise pelo CSIPM da situação médica/física dos candidatos;
4. Teste de Aptidão de Tiro - TAT;
5. Entrevista (Análise das documentações previstas).

2.2 - O TCE de caráter eliminatório e classificatório e será aplicado no Comando da Academia da Polícia
Militar, devendo o candidato comparecer com 40 (quarenta) minutos de antecedência. O teste terá questões
de múltipla escolha, tendo como referência o POP – Procedimento Operacional Padrão PMGO atualizado, a
Apostila de Uso Diferenciado da Força – SENASP, a Apostila de Balística Forense Aplicada – SENASP e a
Apostila de Armas de Fogo e Munições – SENASP. A pontuação máxima das provas de conhecimentos do
TCE é de 100 (cem) pontos, sendo que o candidato que não alcançar a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos
será eliminado do certame. O material didático de referência para o Teste de Conhecimentos Específicos será
disponibilizado pelo Centro de Instrução e Tiro em formato PDF aos candidatos solicitantes, através do e-
mail: 11citpmgo@gmail.com

 



16/09/2021 09:09 SEI/GOVERNADORIA - 000023534874 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28621163&infra_siste… 4/7

2.3 - A pontuação máxima do Teste de Aptidão de Tiros é de 100 (cem) pontos, sendo que o candidato que
não alcançar a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos será eliminado do certame.

 

2.4- A Entrevista, de caráter eliminatório será realizada no CIT/CAPM.

 

2.5 - Só poderão submeter-se a etapa seguinte os candidatos aprovados na anterior.

 

2.6 - A seleção para o presente curso terá validade exclusiva para o preenchimento das vagas disponíveis e
retratadas neste Edital.

 

2.7 - O Comando do CIT deverá observar e seguir as orientações, em atenção às medidas de
enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), na Polícia Militar do Estado de
Goiás, conforme Portaria nº 14439, de 01 de março de 2021.

 

2.8 - O não comparecimento do candidato inscrito, a qualquer dos eventos nos dias e horários estabelecidos,
conforme ANEXO I, implicará em sua eliminação sumária da Seleção.

 

2.9 - O candidato que não concretizar a sua matrícula por falta da documentação exigida ou deixar de se
apresentar no local de funcionamento do Curso na data e hora determinadas, perderá o direito à vaga. Neste
caso, o Comandante do CIT poderá determinar a sua substituição pelo candidato que seguir na ordem de
classificação dentro das vagas disponíveis.

 

2.10 - Ao término do curso, os policiais militares concluintes deverão retornar às suas OPMs de origem.

 

2.11 - Os casos omissos e que venham constituir relevância para a Corporação serão solucionados,
respectivamente, pelo Comandante de Gestão e Finanças, Comandante da Academia de Polícia Militar e, em
último caso, pelo Comandante-Geral.

 

2.12 - Este Edital entrará em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

 

                                  Gabinete do Comandante-Geral, em Goiânia/GO, 15 de setembro de 2021.     
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RENATO BRUM DOS SANTOS - Coronel QOPM

Comandante-Geral da PMGO

 

ANEXO I

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS

 

EVENTOS DATA/HORA/PERÍODO LOCAL

1. Período de Inscrições 

Os CRPMs e Grandes Comandos deverão
encaminhar a relação dos militares indicados
(número máximo de 5 ) ao Comando do
Centro de Instruções de Tiro ( SEI 15854)

 

 20/09/2021 a 24/09/2021 CIT

2. Avaliação Médica

(Envio dos exames via e-mail:

csipmsaude@gmail.com)

os quais vão para a Avaliação Médica.

27/09/2021 a 01/10/2021
HPM

 

3. Resultado da Avaliação Médica 04/10/2021
SITE

PMGO

4. Recurso da Avaliação Médica

somente por e-mail:

csipmsaude@gmail.com

05/10/2021 HPM

5. Resultado do recurso da Avaliação Médica

e Convocação para o TAF
06/10/2021

SITE

PMGO

6. Aplicação do TAF 07/10/2021 CAPM

7. Resultado do TAF 08/10/2021 CAPM

8. Recurso do TAF 08/10/2021 SRH/3
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9. Realização do TAF de Recurso 11 a 13/10/2021 CAPM

10. Publicação da Ata definitiva do TAF 11 a 13/10/2021
SITE

PMGO

11. Teste de Conhecimentos Específicos - TCE 15/10/2021 CIT/CAPM

12. Teste de Aptidão de Tiro - TAT 19/10/2021 CIT/CAPM

13. Entrevista 21/10/2021
 

CIT/CAPM

14. Resultado Final 22/10/2021 SRH/3

15. Início do Curso (Previsão) 25/10/2021 CIT

16. Conclusão do Curso (Previsão) 17/12/2021 CIT

 

 

ENDEREÇOS ÚTEIS:

 

TERCEIRA SEÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL - SRH/3: Avenida Anhanguera nº
7364 - Setor Aeroviário - Goiânia/GO - CEP 74435-300 - Fone: (62)9 99953-1211, Código SEI nº 09348.

 

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR - HPM: Av. Atílio Correia Lima, Setor Cidade Jardim, Goiânia - GO,
Fones: 3201-1400.

 

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - APM: Rua 252, s/nº Setor Universitário, Goiânia-GO, Fone: 3201-
1600/1606.

 

CENTRO DE INSTRUÇÃO E TIRO DA PMGO/CAPM - Rua 252, s/nº Setor Universitário, Goiânia-GO.
Fone: (62)3201-1603. E-mail: citpmgo@pm.go.gov.br. Código SEI nº 15854
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Goiânia/GO, 15 de setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO BRUM DOS SANTOS, Comandante-Geral,
em 15/09/2021, às 13:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000023534874 e o código CRC 6754BDB5.

 
3ª SEÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 

AVENIDA CONTORNO nº 879 - Bairro CENTRO - CEP - GOIANIA - GO - (62)9 9953-1211
 

Referência: Processo nº 202100002103980 SEI 000023534874

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000023534874&crc=6754BDB5

