
SEJA UM SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS!!! 

 

Encontram-se abertas as inscrições no período de 14/06/2021 a 

14/07/2021, para o concurso público destinado a selecionar candidatos para o 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA 

POLÍCIA MILITAR (CFSd-QPPM/2022) DE MINAS GERAIS, para iniciar-se no 

ano de 2022, cujas vagas são destinadas às Regiões de Polícia Militar (RPM), 

Serão oferecidas 1653 (um mil seiscentas e cinquenta e três) vagas, 

sendo 1484 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro) vagas para o sexo 

masculino e 169 (cento e sessenta e nove) vagas para o sexo feminino, 

distribuídas entre as Regiões de Polícia Militar (RPM) do Estado de Minas 

Gerais.  

Para a 18ª Região de Polícia Militar (POÇOS DE CALDAS) estão sendo 

oferecidas 67 (sessenta e sete) vagas para o sexo masculino e 08 (oito) 

vagas para o sexo feminino. 

As provas da 1ª fase serão realizadas na data de 15/08/2021. 

São requisitos legais para ingresso no CFSd da PMMG, previstos no art. 

5º da Lei nº 5.301/1969: 

a) ser brasileiro(a); 

b) possuir nível superior de escolaridade; 

c) estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 

d) ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade; 

e) possuir idoneidade moral; 

f) ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros); 

g) ter sanidade física e mental; 

h) ter aptidão física; 

i) ser aprovado em avaliação psicológica; 

j) não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que 

seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial 

militar; 

k) não ter sido exonerado ou demitido da PMMG, de outra instituição militar 

estadual ou das Forças Armadas; não ter dado baixa no conceito "C" nos termos 

do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. 

Maiores informações sobre o concurso no Edital DRH/CRS Nº 06/2021 ou 

através do site: www.policiamilitar.mg.gov.br/crs  
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