
1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO COMANDANTE GERAL

PORTARIA PMDF N.º 732  DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

Aprova  o  Plano  Anual  de  Ensino  da 
Corporação para o ano letivo de 2011.

O  Comandante  Geral  da  Polícia  Militar  do  Distrito  Federal,  no  uso  das 
atribuições que lhe são conferidas pelo  inciso 14 do Art.  13 do Decreto n.º  4.284 de 
04AGO78,  que  regula  a  Lei  n.º  6.450  de  14OUT77,  alterada  pela  Lei  n.º  12.086  de 
06NOV09, e com base na Portaria n.º 186, de 10 de julho de 1998

RESOLVE

Art.  1°  -  Aprovar  o  Plano  Anual  de  Ensino  (PAE),  elaborado  pelo 
Departamento de Educação e Cultura a vigorar na Corporação no ano letivo de 2011.

Art.  2°  -  Autorizar  a  divulgação pela  intranet  da  Instituição  bem como a 
impressão deste documento.

Art. 3° - O PAE entra em vigor em 1° de janeiro de 2011.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília/DF, em  20  de dezembro de 2010.

LUIZ RENATO FERNANDES RODRIGUES – CEL QOPM

Comandante Geral da PMDF
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POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PLANO ANUAL DE ENSINO - 2011

1 FINALIDADE

-  Estabelecer  e  regular  o  funcionamento  dos  cursos  e  estágios  no  âmbito  da 
Corporação bem como a participação de seus Policiais Militares em cursos e estágios a 
serem realizados nas Coirmãs, Forças Armadas, Organizações Estrangeiras de natureza 
civil ou militar e em Estabelecimento de Ensino Civil.

2 OBJETIVO

- Divulgar na Instituição a relação dos cursos e estágios a vigorar no ano letivo de  
2011.

3 ANO ESCOLAR

- O ano escolar inicia em 04 de fevereiro com término previsto em 21 de dezembro.

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os cursos e estágios programados para o ano letivo de 2011, a princípio, deverão 
ser realizados dentro de cada círculo hierárquico.

- Excepcionalmente e considerando as características singulares do curso/estágio, 
poderão ser autorizados a integração dos círculos hierárquicos.

- Os cursos/estágios de caráter internacional serão precedidos de provas e/ou títulos 
que comprovem que o policial  militar  possui  fluência  no  idioma requerido no país  de 
destino.

4.1 Cursos

4.1.1 Inscrição dos Candidatos

- Para os cursos/estágios na Corporação ou fora dela, as inscrições serão sempre 
reguladas em edital específico do Departamento de Educação e Cultura.

- O Soldado de 2a. Classe não poderá realizar curso/estágio na Corporação ou fora 
dela.

4.1.2 Seleção dos Candidatos

-  A  seleção  de  Policiais  Militares  aos  cursos/estágios  estará  a  cargo  do 
Departamento de Educação e Cultura.

-  A  seleção de candidatos  civis  para  ingresso na Corporação ficará  a  cargo do 
Departamento de Gestão de Pessoal.



4.1.3 Indicação dos Candidatos

- A indicação de Oficiais e Praças para cursos/estágios fora da Corporação será 
realizada pelo Chefe do Departamento de Educação e Cultura ao Comandante Geral, a  
quem caberá a decisão final.

- A indicação de Oficiais e Praças para cursos/estágios no âmbito da Corporação 
será feita pelo Chefe do Departamento de Educação e Cultura.

- Em qualquer caso, a indicação de Oficiais e Praças somente será efetivada após 
observados os requisitos específicos do respectivo edital.

4.1.4 Vagas aos Cursos/Estágios

- As vagas para os cursos/estágios a serem realizados no âmbito da Corporação e 
fora desta, serão as constantes no PAE/2011.

- Em casos excepcionais e devidamente fundamentado poderão ser editadas Notas 
Suplementares.

- As modificações ou inserção de informações relativas aos cursos/estágios serão 
publicadas  em  Boletim  do  Comando  Geral  –  BCG,  após  aprovação  do  Chefe  do 
Departamento de Educação e Cultura.

Brasília-DF, em  17  de dezembro de 2010.

PAULO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA – CEL QOPM
Chefe do Departamento de Educação e Cultura

Anexo:
A – Cursos/Estágios na Corporação para Oficiais.
B – Cursos/Estágios na Corporação para Praças.
C – Cursos/Estágios na Corporação para Oficiais e Praças. 
D – Cursos/Estágios fora da Corporação para Oficiais.
E – Cursos/Estágios fora da Corporação para Praças.
F – Cursos/Estágios fora da Corporação para Oficiais e Praças.
G – Calendário Geral de Ensino da Corporação.



ANEXO A - CURSOS/ESTÁGIOS NA CORPORAÇÃO PARA OFICIAIS

1 CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

1.1 CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
a) Finalidade
- Formar os Policiais Militares habilitando-os ao exercício das funções inerentes aos 

cargos e funções de oficial subalterno e intermediário.
b) Unidade responsável
- Academia de Polícia Militar de Brasília – APMB, por meio da Escola de Formação 

de Oficiais – EsFO.
c) Número de vagas
- CFO/I:  50 (cinquenta).
- CFO/III: 26 (vinte e seis) sendo que 21 (vinte e uma) para a PMDF e 05 (cinco) 

para a PMMS.

d) Período do curso:

CFO I CFO III
Apresentação:  - 10MAR2011 Apresentação:- 31JAN2011.
Início:               - 15MAR2011 Início:              - 07FEV2011.
Término:          - 16DEZ2011 Término:         - 16DEZ2011.

e) Duração
- 01 (um) ano letivo.
f) Regime escolar
- Respeitadas as peculiaridades da APMB, o CFO I será realizado na modalidade de 

internato no primeiro semestre e de externato para o CFO III.
-  Existindo  necessidade  e  conveniência,  o  Cmt  da  APMB  poderá  solicitar, 

obedecendo o canal de comando, a prorrogação do internato para o CFO I no segundo 
semestre.

g) Carga horária
-1.527 (um mil quinhentos e vinte e sete) horas aulas para o CFO I.
-1.491 (um mil quatrocentos e noventa e uma) horas aulas para o CFO III.
h) Requisitos específicos
- CFO I – ter sido aprovado em Concurso Público a cargo do DGP; e
- CFO III - ter sido aprovado no CFO II/2010.



1.2  CURSO  DE  HABILITAÇÃO  DE  OFICIAIS  ADMINISTRATIVOS, 
ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM

a) Finalidade

- Visa habilitar o Praça Policial Militar a promoção e ao exercício das funções de  
Oficial Subalterno e Intermediário dentro dos respectivos quadros e especialidades.

b) Unidade responsável

- Academia de Polícia Militar de Brasília – APMB.

c) Número de vagas

- 60 (sessenta) vagas

d) Período do curso

PERÍODO EFETIVO
TURMA - Apresentação:  - 15JUN2011

- Início:                - 20JUN2011
- Término:            - 30SET2011

60 ALUNOS

e) Duração

- 15 (quinze) semanas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 450 (quatrocentas e cinqüenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- As vagas para os quadros serão definidas em edital específico e atendendo as 
diretrizes do DGP.

i) Observação

- De acordo com as necessidades da Corporação, as vagas poderão ser acrescidas.



1.3  CURSO  DE  HABILITAÇÃO  DE  OFICIAIS  MÉDICOS,  VETERINÁRIOS, 
DENTISTAS E CAPELÃES – CHOSC 

a) Finalidade 

- Habilitar os civis para os postos de oficiais com conhecimentos e técnicas para o 
exercício dos diversos cargos e funções na Instituição, bem como ao exercício das fun-
ções próprias de Oficiais Médicos, veterinários, Dentistas e Capelães assim como propor-
cionar o acesso aos postos de Tenente e Capitão.

b) Unidade responsável

- Academia de Polícia Militar de Brasília – APMB.

c) Número de vagas 

- 25 para o QOPMS – Médico;

− 15 para o QOPMS – Dentista; e

−  01 para o QOPMS – Veterinário.

d) Período do curso

- Apresentação: a definir.

- Início: a definir.

- Término: a definir.

e) Duração

- De acordo com o Plano de Curso e respeitado as peculiaridades da APMB.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso e respeitado as peculiaridades da APMB.

g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso e respeitado as peculiaridades da APMB.

h) Requisitos específicos

- Conforme Edital estabelecido pelo DGP.



1.4 CURSO DE ALTOS ESTUDOS – CAE – Oficiais do QOPM

a) Finalidade

- Preparar os oficiais superiores com conhecimentos e técnicas para o exercício dos 
diversos cargos e funções superiores da Instituição bem como o planejamento estratégi-
co, o gerenciamento e a administração de funções superiores na área de Segurança Pú-
blica, conforme dispõe o inciso VI, § 1º do Art. 38, da Lei n.º 12.086/2009.

b) Unidade responsável

- Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento – CAEAp.

c) Número de vagas

- 40 (quarenta) vagas, sendo:

- 35 (trinta e cinco) para a PMDF; e

- 05 (cinco) para Coirmãs.

d) Período do curso

- Apresentação: 10MAR2011.

- Início: 14MAR2011.

- Término: 18NOV2011.

e) Duração

- 160 (cento e sessenta) dias letivos.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 720 (setecentos e vinte) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Major ou Tenente-Coronel do QOPM. No caso de Major QOPM, este deverá 
possuir no mínimo dois anos no posto até a data de início do Curso.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

i) Observações

- Não há previsão de férias durante o curso.



1.5 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS – CAO – Oficiais do QOPM

a) Finalidade

- Capacitar os oficiais intermediários com conhecimentos e técnicas para o exercício 
dos diversos cargos e funções superiores da Instituição e habilitando-os para o  acesso 
aos postos de Major e Tenente-Coronel, conforme dispõe o inciso IV, § 1º do Art. 38, da 
Lei n.º 12.086 de 6 de novembro de 2009.

b) Unidade responsável

- Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento – CAEAp.

c) Número de vagas

- 50 (cinqüenta) vagas, sendo:

- 45 (quarenta e cinco) para a PMDF; e

- 05 (cinco) para Coirmãs.

d) Período do curso

- Apresentação: 17MAR2011.

- Início: 21MAR2011.

- Término: 30SET2011.

e) Duração

- 127 (cento e vinte e sete) dias letivos.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 637 (seiscentos e trinta e sete) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser oficial intermediário do QOPM ou oficial superior sem CAO. No caso de oficial 
intermediário deverá possuir no mínimo um ano no posto até a data de início do Curso.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

i) Observações

- Não há previsão de férias durante o curso.



1.6 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS DO QUADRO DE SAÚDE – 
CAO/SAÚDE

a) Finalidade
- Capacitar os oficiais intermediários do QOPMS (Médicos, Dentistas e Veterinários) 

e do QOPMC, com conhecimentos e técnicas para o exercício dos diversos cargos e fun-
ções superiores da Instituição e habilitando-os para o acesso aos postos de Major e Te-
nente-Coronel, conforme dispõe o inciso IV, § 1º do Art. 38, da Lei n.º 12.086/2009 e o  
DECRETO GDF n.º 23.016 de 11 de junho de 2002, publicado pelo DODF de 12 de junho 
de 2002 (específico para oficiais de saúde).

b) Unidade responsável
- Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento – CAEAp.
c) Número de vagas
- 20 (vinte) sendo:
- 10 (dez) para o QOPMS-Médico e 10 (dez) para o QOPMS-Dentista.
d) Período do curso
- Apresentação: 10MAR2011.
- Início: 14MAR2011.
- Término: 15ABR2011.
e) Duração
- De acordo com o Plano de Curso.
f) Regime escolar
- De acordo com o Plano de Curso.
g) Carga horária
- 80 (oitenta) h/a.
h) Requisitos específicos
- Ser oficial intermediário do QOPMS (Médicos, Dentistas e Veterinários), do QO-

PMC em ambos os casos com no mínimo um ano no posto até a data de início do Curso 
ou ser oficial superior sem o CAO/Saúde e Capelão.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.
i) Observações
- Não há previsão de férias durante o curso.
- Tendo em vista a duração do Curso não há previsão de viagem de estudos.



1.7  CURSO  DE  APERFEIÇOAMENTO  DE  OFICIAIS  ADMINISTRATIVOS, 
ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CAO/AEM

a) Finalidade

- Aperfeiçoar o oficial intermediário dos Quadros Administrativo, Especialista e Músi-
co, habilitando-os para o exercício das funções de Major, dentro dos respectivos quadros,  
conforme dispõe o inciso V, § 1º do Art. 38, da Lei n.º 12.086 de 6 de novembro de 2009.

b) Unidade responsável

- Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento – CAEAp.

c) Número de vagas

- 35 (trinta e cinco) vagas, sendo:

- 31 (trinta e uma) para Oficiais Intermediários do QOPMA e do QOPME;

- 04 (quatro) para Coirmãs.

d) Período do curso

- Apresentação: 08SET2011.

- Início: 12SET2011.

- Término: 15DEZ2011.

e) Duração

- 65 (sessenta e cinco) dias letivos.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária 

- 390 (trezentas e noventa) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser oficial intermediário do QOPMA; QOPMM e do QPPME com no mínimo um ano 
no posto até a data de início do Curso.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

i) Observações:

- Não há previsão de férias durante o curso.



2 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

2.1 CURSO DE NEGOCIAÇÃO

a) Finalidade

- Habilitar os Oficiais a desempenharem funções de negociador em eventos críticos 
com  ou  sem  reféns,  dando  também  condições  para  conhecerem  a  doutrina  de 
Gerenciamento de Crises, estando aptos a conduzirem adequadamente as ocorrências 
policiais  com  o  emprego  das  alternativas  táticas,  sendo,  portanto,  elementos 
multiplicadores junto a tropa, bem como o emprego do efetivo especializado na Copa do 
Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

40 (quarenta) vagas, sendo:

- 30 (trinta) para a PMDF.

- 05 (cinco) para Coirmãs e 05 (cinco) para outros países.

d) Período do curso

- data de apresentação: 25 de março de 2011.

- data de início do curso: 28 de março de 2011.

- data de término do curso: 15 de abril de 2011.

e) Duração

- 03 (três) semanas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 150 (cento e cinqüenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM no posto de Major, Capitão ou Tenente.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



2.2 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE TRÂNSITO

a) Finalidade

- Capacitar os Oficiais, atuantes nas OPM’s de Trânsito da Corporação e demais 
instituições  convidadas,  a  empregar  conhecimentos  técnicos,  teóricos  e  práticos 
atualizados  em  Policiamento  Ostensivo  de  Trânsito,  visando  aprimorar  a  qualidade 
dessas atividades profissionais junto à missão Policial Militar bem como o emprego do 
efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA de 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 40 (quarenta) para a PMDF.

d) Período do curso

- data de apresentação: 14 de outubro de 2011.

- data de início do curso: 17 de outubro de 2011.

- data de término do curso: 02 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 07 (sete) semanas letivas.

f) Regime escolar

- 35 (trinta e cinco) horas aula.

g) Carga horária

- 246 (duzentas e quarenta e seis) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM.

- Ser Aspirante Oficial PM.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



2.3 CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES

a) Finalidade

-  Preparar  os  Oficiais  Superiores  e  Intermediários  para  gerenciar  crises  que 
envolvam a tomada de reféns ou outras ocorrências de maior gravidade e repercussão 
bem como o emprego do efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA de 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 35 (trinta e cinco) para a PMDF e 05 (cinco) para fora da Corporação, por Edição.

d) Período do curso

1ª Edição:

- Apresentação: 15 de abril de 2011.

- Início: 18 de abril de 2011.

- Término: 29 de abril de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 5 de agosto de 2011.

- Início: 8 de agosto de 2011.

- Término: 19 de agosto de 2011.

e) Duração

- 02 (duas) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo como o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 100 (cem) h/a.

h) Requisitos específicos:

- Ser Oficial QOPM Superior ou Intermediário.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



2.4 CURSO DE ABORDAGENS TÁTICAS DE ALTO RISCO

a) Finalidade

-  Dotar  o  Oficial  de  conhecimento  técnico  profissional  nas  técnicas  policiais  de 
abordagens com o escopo de servir como multiplicador de conhecimento para os demais 
integrantes da Corporação bem como o emprego do efetivo especializado na Copa do 
Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização. 
c) Número de vagas

- 35 (trinta e cinco) para a PMDF.
- 05 (cinco) para fora da Corporação.
d) Período do curso

- Apresentação: 11 de março de 2011.

- Início: 14 de março de 2011.

- Término: 15 de abril de 2011.

e) Duração

- 05 (cinco) semanas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 250 (duzentos e cinqüenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial PM.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



2.5 CURSO DE TRAIN OF TRAINERS - TOT

a) Finalidade

- Capacitar Oficiais para serem instrutores, seguindo a doutrina procedimental da 
Organização das Nações Unidas - ONU, com o escopo de atuarem como multiplicadores 
nos cursos de policial da ONU.

b) Unidade responsável

- Academia de Polícia Militar de Brasília – APMB.

c) Número de vagas

- 15 (quinze) vagas distribuídas da maneira que se segue:

- 08 (oito) para a PMDF.

- 04 (cinco) para as Coirmãs.

- 03 (três) para outros países.

d) Período do curso

 - A definir.

e) Duração

- 02 (duas) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 80 (oitenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM e com experiência em Missão de Paz.

- Ser fluente no idioma inglês.

- Ter até 25 (vinte e cinco) anos de serviço.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



ANEXO B - CURSOS/ESTÁGIOS NA CORPORAÇÃO PARA PRAÇAS

1 CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

1.1. CURSO DE ALTOS ESTUDOS PARA PRAÇAS – CAEP

a) Finalidade

- Aperfeiçoar os Subtenentes e os Primeiros Sargentos de todos os Quadros da Cor-
poração, para o exercício das funções inerentes  à graduação de subtenente, a fim de 
atender o preconizado no Inciso IX, § 1º do Art. 38, da Lei n.º 12.086/2009.

b) Unidade responsável

- Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento – CAEAp.

c) Número de vagas: 110 (cento e dez)

d) Período do curso

PERÍODO EFETIVO
- Apresentação: 12MAI2011.
- Início: 16MAI2011.
- Término: 08JUL2011.

110 ALUNOS NO PERÍ-
ODO DA MANHÃ

e) Duração

- 34 (trinta e quatro) dias letivos.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 200 (duzentas) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Subtenente ou Primeiro Sargento de todos os Quadros da Corporação,  de 
acordo com a antiguidade referente à última data de promoção na graduação, indepen-
dente do quadro.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

i) Observação

- De acordo com as necessidades da Corporação, as vagas poderão ser acrescidas.

- Não há previsão de férias durante o curso.



1.2 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP

a) Finalidade

- Aperfeiçoar os Terceiros e Segundos Sargentos de todos os Quadros da Corpora-
ção, habilitando-os ao exercício das funções inerentes a graduação de segundo sargento, 
bem como, o acesso às graduações de segundo sargento e primeiro sargento, a fim de 
atender o preconizado no Inciso VIII, § 1º do Art. 38, da Lei n.º 12.086/2009.

b) Unidade responsável

- Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento – CAEAp

c) Número de vagas

- 1.320 (um mil, trezentos e vinte) sendo, 220 (duzentos e vinte) alunos por turma.

d) Período do curso

PERÍODO EFETIVO
1ª TURMA - Apresentação: 10MAR2011.

- Início: 14MAR2011.
- Término: 12MAI2011.

220 ALUNOS NO PERÍO-
DO DA MANHÃ

2ª TURMA - Apresentação: 10MAR2011.
- Início: 14MAR2011.
- Término: 12MAI2011.

220 ALUNOS NO PERÍO-
DO DA TARDE

3ª TURMA - Apresentação: 19MAI2011.
- Início: 23MAI2011.
- Término: 22JUL2011.

220 ALUNOS NO PERÍO-
DO DA TARDE

4ª TURMA - Apresentação: 28JUL2011.
- Início: 01AGO2011.
- Término: 30SET2011.

220 ALUNOS NO PERÍO-
DO DA MANHÃ

5ª TURMA - Apresentação: 28JUL2011.
- Início: 01AGO2011.
- Término: 30SET2011.

220 ALUNOS NO PERÍO-
DO DA TARDE

6ª TURMA - Apresentação: 06OUT2011.
- Início: 10OUT2011.
- Término: 09DEZ2011.

220 ALUNOS NO PERÍO-
DO DA TARDE

e) Duração

- 36 (trinta e seis) dias letivos.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso.

h) Requisitos específicos



- Ser segundo sargento ou terceiro sargento de todos os Quadros da Corporação, 
obedecendo ao critério de antiguidade dentro das graduações.

- Somente frequentarão o Curso os Primeiros Sargentos, de todos os Quadros da 
Corporação, obedecendo ao critério de antiguidade dentro das graduações, que foram 
promovidos sem o referido Curso em decorrência da Lei 12.086/2009.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

i) Observação

- De acordo com as necessidades da Corporação, as vagas poderão ser acrescidas.

- Não há previsão de férias durante o curso.

1.3 CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS – CFP

a) Finalidade

- Formar os Soldados de 2ª Classe do QPPMC habilitando-os para o exercício de 
cargos e funções inerentes às atividades policiais militares, como profissional de seguran-
ça pública na execução do serviço de polícia ostensiva e proporcionar o acesso às gra-
duações de Soldado de 1ª Classe, Cabo e Terceiro Sargento.

b) Unidade responsável

- Academia de Polícia Militar – APMB.

c) Número de vagas

- 1.000 (mil) sendo:

- 900 (novecentos) para o sexo masculino.

- 100 (cem) para o sexo feminino.

d) Período do curso

- 1ª  Edição: CFP III

- 450 (quatrocentos e cinquenta) para o sexo masculino; e

- 50 (cinquenta) para o sexo feminino.

- Início: a definir.

- Término: a definir.

- 2ª Edição: CFP IV



- 450 (quatrocentos e cinquenta) para o sexo masculino; e

- 50 (cinquenta) para o sexo feminino.

- Início: a definir.

- Término: a definir.

e) Duração

- 10 (dez) meses.

f) Regime escolar

- Conforme Plano de Curso e respeitando as peculiaridades da Escola de Formação 
de Praças da APMB.

g) Carga horária

- 1.600 (um mil e seiscentas) h/a.

h) Requisitos específicos

- Conforme edital do DGP.

i) Observação

- De acordo com as necessidades da Corporação, as vagas poderão ser acrescidas.

1.4 CURSO DE NIVELAMENTO DE PRAÇAS – TERCEIRO SARGENTO

a) Finalidade

- Habilitar o Policial Militar na graduação de Terceiro Sargento ao exercício das fun-
ções inerentes à graduação.

b) Unidade responsável

- Academia de Polícia Militar de Brasília – APMB.

c) Número de vagas

- 600 (seiscentas) sendo, 300 (trezentos) alunos por turma.

d) Período do curso

PERÍODO EFETIVO

1ª TURMA - Apresentação: 11FEV2011.
- Início: 14FEV2011. 300 ALUNOS



- Término: 25MAR2011.

2ª TURMA - Apresentação: 01ABR2011.
- Início: 04ABR2011.
- Término: 10MAI2011.

300 ALUNOS

e) Duração

- 30 (trinta) dias letivos.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso e respeitando as peculiaridades da Escola de 
Formação de Praças da APMB.

g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso

h) Requisitos específicos:

- Ser Terceiro Sargento.

i) Observação:

- Todos deverão apresentar até 10NOV11, certificado de conclusão dos Cursos de 
Gerenciamento  de  Crises  e  de  Uso  Progressivo  da  Força,  promovidos  pela 
SENASP/EAD.

1.5 CURSO DE NIVELAMENTO DE PRAÇAS – CABO
a) Finalidade
- Habilitar o Policial Militar na graduação de Cabo ao exercício das funções inerentes 

à graduação de Terceiro-Sargento.
b) Unidade responsável
- Academia de Polícia Militar de Brasília – APMB.
c) Número de vagas
- 1.500 (um mil e quinhentas) sendo, 300 (trezentos) alunos por turma.

d) Período do curso 

PERÍODO EFETIVO
1ª TURMA - Apresentação: 13MAI2011.

- Início: 16MAI2011.
- Término: 22JUN2011.

300 ALUNOS

2ª TURMA - Apresentação: 01JUL2011.
- Início: 04JUL2011.

300 ALUNOS



- Término: 10AGO2011.
3ª TURMA - Apresentação: 12AGO2011.

- Início: 15AGO2011.
- Término: 20SET2011.

300 ALUNOS

4ª TURMA - Apresentação: 23SET2011.
- Início: 26SET2011.
- Término: 28OUT2011.

300 ALUNOS

5ª TURMA - Apresentação: 04NOV2011.
- Início: 07NOV2011.
- Término: 09DEZ2011.

300 ALUNOS

e) Duração
- 30 (trinta) dias letivos.
f) Regime escolar
- De acordo com o Plano de Curso e respeitando as peculiaridades da APMB.
g) Carga horária
- De acordo com o Plano de Curso.
h) Requisitos específicos
- Ser Cabo.
i) Observação
- Todos deverão apresentar até 16DEZ11, certificado de conclusão dos Cursos de 

Gerenciamento de Crises e de Uso Progressivo da Força, promovidos pelo SENASP.



2 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

2.1 CURSO DE POLICIAMENTO MONTADO

a) Finalidade

- Dotar o Praça policial  militar  da habilitação necessária para montar a cavalo e 
comandar  frações  de tropa  hipo  no  policiamento  montado objetivando o  emprego do 
efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Regimento de Polícia Montada – RPMon.

c) Número de vagas

- 70 (setenta) vagas distribuídas:

- 60 (sessenta) para a PMDF;

- 10 (dez) para as Coirmãs.

d) Período do curso

- Apresentação: 29 de julho de 2011

- Início 1º de agosto de 2011.

- Término: 30 de setembro de 2011.

e) Duração

- 09 (nove) semanas letivas, totalizando 45 (quarenta e cinco) dias letivos.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso.

h) Requisitos específicos

- Ser Praça integrante do QPPMC com até 40 (quarenta) anos de idade na data 
limite da inscrição.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



2.2 CURSO DE CINOTECNIA

a) Finalidade

-  Dotar  o  instruendo  de  conhecimento  técnico  profissional  no  emprego  de tropa 
especializada com a utilização do cão policial bem como em apoio aos demais tipos de 
policiamentos objetivando o emprego do efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA 
em 2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais.

c) Número de vagas

- 15 (quinze) para a PMDF.

d) Período do curso

- data de apresentação: 19 de agosto de 2011.

- data de início do curso: 22 de agosto de 2011.

- data de término do curso: 9 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 16 (dezesseis) semanas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 640 (seiscentas e quarenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Praça QPPMC na graduação de Cabo ou Soldado. 

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



2.3 CURSO DE CONDUÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS

a) Finalidade

- Dotar o instruendo de conhecimento técnico profissional na condução de viatura 
policial militar nas condições de patrulhamento, deslocamento para locais de atendimento 
de ocorrência,  evasão de local  de risco e deslocamentos emergenciais,  bem como o 
emprego de efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 120 (cento e vinte) vagas para a PMDF, sendo 30 (trinta) por Edição.

d) Período do curso

1ª Edição:

- Apresentação: 4 de fevereiro de 2011.

- Início: 7 de fevereiro de 2011.

- Término: 18 de fevereiro de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 15 de abril de 2011.

- Início: 18 de abril de 2011.

- Término: 29 de abril de 2011.

3ª Edição:

- Apresentação: 5 de agosto de 2011.

- Início: 8 de agosto de 2011.

- Término: 19 de agosto de 2011.

4ª Edição:

- Apresentação: 18 de novembro de 2011.

- Início: 21 de novembro de 2011.

- Término: 2 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 02 (duas) semanas letivas.



f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 50 (cinqüenta) h/a.

h) Requisitos específicos:

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

2.4 CURSO DE OPERAÇÕES DE CHOQUE

a) Finalidade

- Dotar o instruendo de conhecimento técnico profissional na execução das ações de 
controle  de  distúrbios  civis  na  qualidade  de  comandados  objetivando  o  emprego  do 
efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável:

- Batalhão de Operações Especiais.

c) Número de vagas

- 40 (quarenta) para a PMDF.

- 05 (cinco) para fora da Corporação.

d) Período do curso

- Apresentação: a definir.

- Início: a definir.

- Término: a definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária



- De acordo com o Plano de Curso.

h) Requisitos específicos

- Ser Praça QPPMC, na graduação de Cabo ou Soldado.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



ANEXO C – CURSOS/ESTÁGIOS NA CORPORAÇÃO PARA OFICIAIS E 
PRAÇAS (MISTO)

1 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

1.1 CURSO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

a) Finalidade

- Capacitar os policiais militares com os conhecimentos técnicos profissionais na 
seara das operações policiais especiais habilitando-os a servir no Batalhão de Operações 
Especiais objetivando o emprego do efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA em 
2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais.

c) Número de vagas

- 80 (oitenta) vagas, sendo 65 (sessenta e cinco) para a PMDF e 15 (quinze) para as 
Coirmãs e para outros países.

d) Período do curso

- Apresentação: 1º de junho de 2011.

- Início: 6 de junho de 2011.

- Término: 7 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 26 (vinte e seis) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 1.685 (mil seiscentas e oitenta e cinco) h/a.

h) Requisitos específicos:

- Ser Oficial QOPM até o posto de Major ou ser Praça QPPMC, ambos voluntários.

- Ser considerado apto nos exames médicos, psicológicos e toxicológicos.

- Ser considerado apto no exame físico e ser classificado nas vagas existentes para 
o curso.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.2 CURSO DE OPERAÇÕES QUÍMICAS

a) Finalidade



-  Dotar  Policial  Militar  de  conhecimentos  sobre  Agentes  Químicos  e  novas 
tecnologias não letais, que o habilitem como técnico no emprego de munições químicas 
em  operações  policiais  e  adestrá-los  na  utilização  de  equipamentos  e  armamentos 
químicos usados na Corporação objetivando o emprego do efetivo especializado na Copa 
do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais.

c) Número de vagas

- 35 (vinte e cinco) vagas, sendo 30 (trinta) para a PMDF e 05 (cinco) para fora da 
Corporação.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 07 (sete) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 210 (duzentas e dez) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM até o posto de capitão.

- Ser Praça do QPPMC até a graduação de 2° Sargento. 

- Ser considerado apto no exame físico específico.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.3 CURSO DE OPERAÇÕES DE CHOQUE

a) Finalidade



- Dotar os policiais militares de conhecimento técnico profissional no gerenciamento 
e emprego de tropa especializada em controle de distúrbios civis objetivando o emprego 
do efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais.

c) Número de vagas

- 30 (trinta) vagas, sendo 25 (vinte e cinco) para a PMDF e 05 (cinco) para fora da 
Corporação.

d) Período do curso

- Apresentação: a definir.

- Início: a definir.

- Término: a definir.

e) Duração

- De acordo com o Plano de Curso.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária:

- A definir.

h) Requisitos específicos: 

- Ser Oficial QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de graduação de Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.4 CURSO DE CINOTECNIA

a) Finalidade



-  Habilitar  os Policiais  Militares no adestramento básico de cães,  bem como, na 
condução  deles  em policiamento,  objetivando  o  emprego  do  efetivo  especializado  na 
Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais e Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília.

c) Número de vagas

- 15 (quinze) para a PMDF.

− 05 (cinco) para os Fuzileiros Navais.

− 05 (cinco) Coirmãs.

d) Período do curso:

- data de apresentação: 1º de abril de 2011.

- data de início do curso: 4 de abril de 2011.

- data de término do curso: 15 de julho de 2011.

e) Duração

- 16 (dezesseis) semanas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 640 (seiscentas e quarenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM no posto de Tenente ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de 2° Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.5 CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PATAMO)

a) Finalidade



- Dotar os policiais militares de conhecimento técnico profissional no emprego de 
tropa  especializada  repressiva  na  aplicação  do  patrulhamento  tático  motorizado  bem 
como o emprego do efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais.

c) Número de vagas

- 47 (quarenta e sete) para a PMDF.

- 03 (três) para Coirmãs.

d) Período do curso

- data de apresentação: 17 de agosto de 2011.

- data de início do curso: 22 de agosto de 2011.

- data de término do curso: 30 de outubro de 2011.

e) Duração

- 15 (quinze) semanas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 600 (seiscentas) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM, até o posto de Major, inclusive Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.6 CURSO DE MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO (CTAM)

a) Finalidade

-  Capacitar  policiais  militares  em  força  tática  motociclística  dotando-os  de 
conhecimentos  e  condições  técnicas  para  o  desempenho  de  missões  peculiares  ao 



policiamento tático em motocicletas bem como o emprego do efetivo especializado na 
Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais.

c) Número de vagas

- 25 (vinte e cinco) para a PMDF.

- 05 (cinco) para fora da Corporação.

d) Período do curso

- data de apresentação: 6 de julho de 2011.

- data de início do curso: 11 de julho de 2011.

- data de término do curso: 17 de agosto de 2011.

e) Duração

- 10 (dez) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 400 (quatrocentas).

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM, até o posto de Major, inclusive Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Possuir o Curso de Motociclista Policial Militar ou equivalente.

- Ser aprovado no teste físico e prático de motos específicos.

- Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria “A”.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.7 CURSO OPERACIONAL DE ROTAM

a) Finalidade



- Dotar os policiais militares de condições técnicas e profissionais que os habilitem a 
executar  o  policiamento  tático  na  Corporação  bem  como  o  emprego  do  efetivo 
especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 40 (oitenta) vagas, sendo 35 (trinta e cinco) para a PMDF e 05 (cinco) para fora da  
Corporação.

d) Período do curso

- Apresentação: 10 de junho de 2011.

- Início: 13 de junho de 2011.

- Término: 22 de julho de 2011.

e) Duração

- 06 (seis) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 396 (trezentos e noventa e seis) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM até o posto de Major ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC, até a Graduação de Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.8 CURSO SEGURANÇA DE AUTORIDADES

a) Finalidade



-  Capacitar  e  aperfeiçoar  policiais  militares  a  desempenharem  as  funções 
específicas, com técnicas e conhecimentos relativos à atividade de segurança e proteção 
de autoridades bem como o emprego do efetivo especializado na Copa do Mundo da 
FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais.

c) Número de vagas

- 30 (trinta) para a PMDF.

- 05 (cinco) para fora da Corporação.

d) Período do curso

- data de apresentação: 4 de março de 2011.

- data de início do curso: 7 de março de 2011.

- data de término do curso: 1º de abril de 2011.

e) Duração

- 20 (vinte) dias letivos.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso e respeitado as peculiaridades do Batalhão de 
Operações Especiais.

g) Carga horária

- 140 (cento e quarenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM, até o posto de Capitão, inclusive Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Ser aprovado do exame físico específico para o Curso.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.9 CURSO MOTOCICLISTA POLICIAL MILITAR

a) Finalidade

- Dotar o policial militar de conhecimento sobre mecânica e técnicas de pilotagem na 
condução de motocicleta quando no serviço de patrulhamento e/ou escolta de autoridade 
bem como o emprego de efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável



- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 60 (sessenta) vagas para a PMDF.

- 30 (trinta) por edição.

d) Período do curso

1ª Edição:

- Apresentação: 13 de maio de 2011.

- Início: 16 de maio de 2011.

- Término: 17 de junho de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 16 de setembro de 2011.

- Início: 19 de setembro de 2011.

- Término: 21 de outubro de 2011.

e) Duração

- 5 (cinco) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 250 (duzentas e cinqüenta) h/a.

h) Requisitos específicos:

- Ser Oficial QOPM, até o posto de Capitão, inclusive Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Ser aprovado no teste prático de motos.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.10  CURSO  INTENSIVO  DE  APERFEIÇOAMENTO  EM  POLICIAMENTO  DE 
TRÂNSITO

a) Finalidade

- Capacitar os policiais militares atuantes na área do policiamento e fiscalização de 
trânsito  a  empregar  conhecimentos  técnicos  e  profissionais,  teóricos  e  práticos, 
atualizados segundo legislação de trânsito em vigor e com vistas ao emprego na Copa do 
Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável



- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 140 (cento e quarenta) para a PMDF.

- 35 (trinta e cinco) por edição distribuída da seguinte forma:

- 05 (cinco) para o 1º BPTran.

- 05 (cinco) para o 3º BPTran.

- 25 (vinte e cinco) para as demais UPM´s.

d) Período do curso

1ª Edição:

- Apresentação: 11 de março de 2011.

- Início: 14 de março de 2011.

- Término: 25 de março de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 13 de maio de 2011.

- Início: 16 de maio de 2011.

- Término: 27 de maio de 2011.

3ª Edição:

- Apresentação: 5 de agosto de 2011.

- Início: 8 de agosto de 2011.

- Término: 19 de agosto de 2011.

4ª Edição:

- Apresentação: 14 de outubro de 2011.

- Início: 17 de outubro de 2011.

- Término: 28 de outubro de 2011.

e) Duração

- 10 (dez) dias letivos.

f) Regime escolar



- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 60 (sessenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.11 CURSO DE POLICIAMENTO VELADO

a) Finalidade

- Habilitar os policiais militares ao desempenho técnico profissional na modalidade 
de policiamento velado bem como o emprego do efetivo especializado na Copa do Mundo 
da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Inteligência.

c) Número de vagas

- 05 (cinco) para Oficiais; 25 (vinte e cinco) para Praças e 03 (três) para Coirmãs, 
por Edição.

d) Período do curso

1ª Edição:

- Apresentação: 4 de fevereiro de 2011.

- Início: 7 de fevereiro de 2011.

- Término: 11 de fevereiro de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 11 de março de 2011.

- Início: 14 de março de 2011.



- Término: 18 de março de 2011.

3ª Edição:

- Apresentação: 12 de maio de 2011.

- Início: 16 de maio de 2011.

- Término: 20 de maio de 2011.

e) Duração

- 01 (uma) semana.

f) Regime escolar:

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária:

- 40 (quarenta) h/a.

h) Requisitos específicos: 

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.12 CURSO DE OPERAÇÕES DE CHOQUE MONTADO

a) Finalidade

- Dotar os policiais militares de condições técnicas que os habilitem a efetuar as 
operações  de  controle  de  distúrbios  civis  montado  bem como  o  emprego  do  efetivo 
especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Regimento de Polícia Montada.

c) Número de vagas:

- 20 (vinte) vagas, sendo:

- 15 (quinze) para a PMDF.



- 05 (cinco) para fora da Corporação.

d) Período do curso

- Apresentação: 07 de outubro de 2011.

- Início: 10 de outubro de 2011.

- Término: 16 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 10 (dez) semanas letivas, totalizando 50 (cinqüenta) dias letivos.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 400 (quatrocentas) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM até o posto de Major.

- Ser Praça QPPMC até a graduação de 2º Sargento.

-  Possuir  o  Curso  de  Policiamento  Montado  (RPMON)  ou  outro  equivalente 
(Coirmãs).

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.13 CURSO DE POLICIAMENTO TÁTICO RODOVIÁRIO

a) Finalidade

- Dotar o policial militar de conhecimento técnico profissional no policiamento tático 
rodoviário  visando  prevenir  e  coibir  o  roubo  de  veículos  e  cargas,  tráfico  de 
entorpecentes,  contrabando  e  delitos  cometidos  em  áreas  adjacentes  às  rodovias 
distritais.

b) Unidade responsável

- 3º Batalhão de Polícia Militar de Trânsito.

c) Número de vagas

- 40 (quarenta) para a PMDF.

d) Período do curso



- Apresentação: a definir.

- Início: a definir.

- Término: a definir.

e) Duração:

- 05 (cinco) semanas.

f) Regime escolar:

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária:

- 250 (duzentas e cinqüenta) h/a.

h) Requisitos específicos: 

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.14 CURSO DE RAPEL TÁTICO

a) Finalidade

-  Dotar  o  instruendo  de  conhecimento  técnico  profissional  com  o  objetivo  de 
transmitir conhecimentos especiais para ações policiais de risco bem como o emprego do 
efetivo especializado na Copa do Mundo de Futebol de 2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais.

c) Número de vagas

- 20 (vinte) para a PMDF e 5 (cinco) para fora da Corporação.

d) Período do curso

- Apresentação: 2 de maio de 2011.



- Início: 2 de maio de 2011.

- Término: 20 de junho de 2011.

e) Duração

- 7 (sete) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso.

h) Requisitos específicos: 

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

- Ter o Curso Básico de Montanhismo ou similar, de Operações Especiais ou similar 
em que o aluno tenha formação em adentramento tático.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.15 CURSO DE MERGULHO AUTÔNOMO POLICIAL

a) Finalidade

- Promover especialização dos policiais  militares para as ações que envolvam e 
necessitem de mergulho autônomo policial bem como o emprego do efetivo especializado 
na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais.

c) Número de vagas

- 20 (vinte) vagas sendo 05 (cinco) para fora da Corporação.

d) Período do curso

- Apresentação: 1º de abril de 2011.

- Início: 4 de abril de 2011.



- Término: 6 de maio de 2011.

e) Duração

- 5 (cinco) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 240 (duzentas e quarenta) h/a.

h) Requisitos específicos:

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial PM.

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.16 CURSO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

a) Finalidade

- Dotar os Policiais Militares de conhecimentos e condições especiais de atuação e 
resolução de problemas dentro da área de ação do policiamento diário, estabelecendo as 
doutrinas do policiamento comunitário como fonte para a administração de problemas.

b) Unidade responsável

- Centro de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos – CPCDH.

c) Número de vagas

- 40 (quatrocentas) vagas.

- 35 (vinte e cinco) para a PMDF.

- 05 (cinco) para fora da Corporação.

1ª Edição:

- Apresentação: 4 de fevereiro de 2011.



- Início: 7 de fevereiro de 2011.

- Término: 11 de fevereiro de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 11 de março de 2011.

- Início: 14 de março de 2011.

- Término: 18 de março de 2011.

3ª Edição:

- Apresentação: 8 de abril de 2011.

- Início: 11 de abril de 2011.

- Término: 15 de abril de 2011.

4ª Edição:

- Apresentação: 20 de maio de 2011.

- Início: 23 de maio de 2011.

- Término: 27 de maio de 2011.

5ª Edição:

- Apresentação: 10 de junho de 2011.

- Início: 13 de junho de 2011.

- Término: 17 de junho de 2011.

6ª Edição:

- Apresentação: 5 de agosto de 2011.

- Início: 8 de agosto de 2011.

- Término: 12 de agosto de 2011.

7ª Edição:

- Apresentação: 9 de setembro de 2011.

- Início: 12 de setembro de 2011.

- Término: 16 de setembro de 2011.



8ª Edição:

- Apresentação: 30 de setembro de 2011.

- Início: 3 de outubro de 2011.

- Término: 7 de outubro de 2011.

9ª Edição:

- Apresentação: 18 de outubro de 2011.

- Início: 21 de novembro de 2011.

- Término: 25 de novembro de 2011.

10ª Edição:

- Apresentação: 9 de dezembro de 2011.

- Início: 12 de novembro de 2011.

- Término: 16 de novembro de 2011.

e) Duração

- 01 (uma) semana.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 30 (trinta) h/a.

h) Requisitos específicos: 

- Ser Oficial QOPM ou  Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.17 CURSO DE USO SELETIVO DA FORÇA

a) Finalidade

- Dotar o instruendo de conhecimento técnico profissional no uso seletivo da força 
bem como o emprego de efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.



b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 120 (cento e vinte) vagas para a PMDF, sendo 30 (trinta) por Edição.

d) Período do curso

1ª Edição:

- Apresentação: 11 de março de 2011.

- Início: 14 de março de 2011.

- Término: 25 de março de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 13 de maio de 2011.

- Início: 16 de maio de 2011.

- Término: 27 de maio de 2011.

3ª Edição:

- Apresentação: 5 de agosto de 2011.

- Início: 8 de agosto de 2011.

- Término: 19 de agosto de 2011.

4ª Edição:

- Apresentação: 14 de outubro de 2011.

- Início: 17 de outubro de 2011.

- Término: 28 de outubro de 2011.

e) Duração

- 02 (duas) semanas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 100 (cem) h/a.



h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.18 CURSO DE RADIOPATRULHAMENTO

a) Finalidade

- Dotar os policiais militares de conhecimentos e condições especiais de técnicas de 
radiopatrulhamento bem como o emprego do efetivo especializado na Copa do Mundo da 
FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 90 (noventa) vagas, sendo 30 (trinta) por Edição.

d) Período do curso:

1ª Edição:

- Apresentação: 12 de maio de 2011.

- Início: 16 de maio de 2011.

- Término: 10 de junho de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 1º de julho de 2011.

- Início: 4 de julho de 2011.

- Término: 29 de julho de 2011.

3ª Edição:

- Apresentação: 18 de novembro de 2011.

- Início: 21 de novembro de 2011.

- Término: 16 de dezembro de 2011.



e) Duração

- 04 (quatro) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 240 (duzentas e quarenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.19 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLICIAMENTO TURÍSTICO

a) Finalidade

- Dotar os policiais militares de conhecimento técnico profissional  das técnicas e 
condições especiais de gerenciamento e de execução do policiamento ostensivo voltado 
ao Setor Turístico bem como o emprego do efetivo especializado na Copa do Mundo da 
FIFA em 2014.

b) Unidade responsável:

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 90 (noventa) para a PMDF, sendo 30 (trinta) por Edição.

d) Período do curso

1ª Edição:

- Apresentação: 21 de abril de 2011.

- Início: 25 de abril de 2011.

- Término: 13 de maio de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 22 de junho de 2011.

- Início: 25 de julho de 2011.

- Término: 12 de agosto de 2011.



3ª Edição:

- Apresentação: 11 de outubro de 2011.

- Início: 14 de novembro de 2011.

- Término: 2 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 03 (três) semanas letivas.

f) Regime escolar

- 40 (quarenta) horas aula semanais.

g) Carga horária

- 120 (cento e vinte) h/a.

h) Requisitos específicos:

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.20 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLICIAMENTO OSTENSIVO ESCOLAR

a) Finalidade

- Atualizar, aprimorar e ampliar os conhecimentos técnico-profissionais dos Policiais 
Militares pertencentes ao efetivo do 1º Batalhão de Policiamento Escola - BPEsc/PMDF, 
especializando-os para o correto desempenho de suas funções, quando na realização das 
diversas modalidades do policiamento escolar.

b) Unidade responsável

- 1º Batalhão de Policiamento Escolar – 1º BPEsc.

c) Número de vagas

- 120 para Policiais Militares do 1º BPEsc.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 07 (sete) semanas letivas.



f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM, até o posto de MAJOR ou Aspirante a Oficial.

- Ser Praça do QPPMC.

- Demais requisitos estabelecidos em edital.

1.21 CURSO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL

a) Finalidade

Proporcionar conhecimento, experiências, habilidades e a formar atitudes, favoráveis 
que capacitem o aluno a desempenhar as funções na atividade específica de policiamento 
ambiental.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Polícia Militar Ambiental - BPMA.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 12 (doze) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 360 (trezentas e sessenta) h/a.

h) Requisitos específicos:

- Ser Oficial do QOPM/QOPMA até o posto de Capitão, inclusive Aspirante a Oficial.

- Ser Praça do QPPMC, até a graduação de Sargento.



- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.22 CURSO DE POLICIAL DA ONU (United Nations Police – UNPOL)

a) Finalidade

-  Proporcionar  aos  Policiais  Militares  condições  para  participarem  das  diversas 
Operações de Paz da Organização das Nações Unidas – ONU, preparando-os para o 
exercício e desempenho de atribuições próprias e peculiares do componente policial das 
Nações Unidas.

b) Unidade responsável

- Academia de Polícia Militar de Brasília.

c) Número de vagas

- 60 (sessenta) vagas, sendo 30 (trinta) vagas por edição distribuídas da seguinte 
forma:

- 10 (dez) Oficiais;

- 10 (dez) Praças;

- 05 (cinco) para Coirmãs; e

- 05 (cinco) para outros países.

d) Período do curso 

1ª Edição:

- Apresentação: 08 de Julho de 2011.

- Início: 10 de julho de 2011.

- Término: 22 de julho de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 02 de dezembro de 2011.



- Início: 05 de dezembro de 2011.

- Término: 16 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 02 (duas) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso

g) Carga horária

- 80 (oitenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM até o posto de TC;

- Ser Praça da PMDF.

- Ter no mínimo 04 (quatro) anos de formado.

-Ter fluência comprovada no idioma INGLÊS, através de certificação e/ou avaliação 
de comissão da PMDF.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

i) Observação

- De acordo com as necessidades da Corporação, as vagas poderão ser acrescidas.

1.23  CURSO  DE  TIRO  DEFENSIVO  NA  PRESERVAÇÃO  DA  VIDA  (MÉTODO 
GIRALDI)

a) Finalidade

-  Dotar  o  instruendo de conhecimento técnico profissional  quanto a ideologia do 
Método Giraldi na preservação da vida e capacitá-lo ao emprego das armas de calibre .40 
orgânicas da Corporação bem como o emprego de efetivo especializado na Copa do 
Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização e Academia de Polícia Militar de Brasília.

c) Número de vagas

- 30 (trinta) para vagas por edição.



d) Período do curso

1ª Edição:

- Apresentação: 4 de fevereiro de 2011.

- Início: 7 de fevereiro de 2011.

- Término: 11 de fevereiro de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 11 de março de 2011.

- Início: 14 de março de 2011.

- Término: 18 de março de 2011.

3ª Edição:

- Apresentação: 20 de maio de 2011.

- Início: 23 de maio de 2011.

- Término: 27 de maio de 2011.

4ª Edição:

- Apresentação: 3 de junho de 2011.

- Início: 6 de junho de 2011.

- Término: 10 de junho de 2011.

5ª Edição:

- Apresentação: 26 de agosto de 2011.

- Início: 29 de agosto de 2011.

- Término: 2 de setembro de 2011.

6ª Edição:

- Apresentação: 9 de setembro de 2011.

- Início: 12 de setembro de 2011.

- Término: 16 de setembro de 2011.

7ª Edição:

- Apresentação: 4 de novembro de 2011.



- Início: 7 de novembro de 2011.

- Término: 11 de novembro de 2011.

8ª Edição:

- Apresentação: 9 de dezembro de 2011.

- Início: 12 de dezembro de 2011.

- Término: 16 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 01 (uma) semana letiva.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 50 (cinqüenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

1.23 CURSO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS

a) Finalidade

- Dotar os policiais militares de conhecimento técnico profissional  das técnicas e 
condições especiais de gerenciamento e de execução do policiamento ostensivo geral 
voltado a eventos de grande público bem como o emprego do efetivo especializado na 
Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 30 (trinta) vagas por Edição.

d) Período do curso



1ª Edição:

- Apresentação: 10 de junho de 2011.

- Início: 13 de junho de 2011.

- Término: 22 de julho de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 09 de setembro de 2011.

- Início: 12 de setembro de 2011.

- Término: 21 de outubro de 2011.

3ª Edição:

- Apresentação: 04 de novembro de 2011.

- Início: 07 de novembro de 2011.

- Término: 16 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 06 (seis) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM até o posto de Major.

- Ser Praça do QPPMC até a graduação de Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



3 CURSOS DE HABILITAÇÃO

3.1 BÁSICO EM MOTOPATRULHAMENTO

a) Finalidade

-  Dotar  o  policial  militar  de  conhecimento  técnico  profissional  na  condução  de 
motocicletas visando executar o policiamento ostensivo geral bem como ao emprego de 
efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 30 (trinta) para cada Edição.

d) Período do curso

1ª Edição:

- Apresentação: 4 de fevereiro de 2011.

- Início: 7 de fevereiro de 2011.

- Término: 18 de fevereiro de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 15 de abril de 2011.

- Início: 18 de abril de 2011.

- Término: 29 de abril de 2011.

3ª Edição:

- Apresentação: 10 de junho de 2011.

- Início: 13 de junho de 2011.

- Término: 24 de junho de 2011.

4ª Edição:

- Apresentação: 9 de setembro de 2011.

- Início: 12 de setembro de 2011.

- Término: 23 de setembro de 2011.

5ª Edição:



- Apresentação: 18 de novembro de 2011.

- Início: 21 de novembro de 2011.

- Término: 2 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 02 (duas) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 100 (cem).

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

3.2 TECNOLOGIAS NÃO LETAIS

a) Finalidade

-  Dotar  o  policial  militar  de  conhecimento  técnico  profissional  no  emprego  das 
tecnologias  não  letais  disponíveis  na  Corporação  como forma de  apoio  aos  tipos  de 
policiamentos executados pela PMDF bem como o emprego do efetivo especializado na 
Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Treinamento e Especialização.

c) Número de vagas

- 40 (quarenta) vagas por Edição.

d) Período do curso

1ª Edição:



- Apresentação: 4 de fevereiro de 2011.

- Início: 7 de fevereiro de 2011.

- Término: 11 de fevereiro de 2011.

2ª Edição:

- Apresentação: 11 de março de 2011.

- Início: 14 de março de 2011.

- Término: 18 de março de 2011.

3ª Edição:

- Apresentação: 8 de abril de 2011.

- Início: 11 de abril de 2011.

- Término: 15 de abril de 2011.

4ª Edição:

- Apresentação: 20 de maio de 2011.

- Início: 23 de maio de 2011.

- Término: 27 de maio de 2011.

5ª Edição:

- Apresentação: 10 de junho de 2011.

- Início: 13 de junho de 2011.

- Término: 17 de junho de 2011.

6ª Edição:

- Apresentação: 5 de agosto de 2011.

- Início: 8 de agosto de 2011.

- Término: 12 de agosto de 2011.

7ª Edição:

- Apresentação: 9 de setembro de 2011.

- Início: 12 de setembro de 2011.



- Término: 16 de setembro de 2011.

8ª Edição:

- Apresentação: 30 de setembro de 2011.

- Início: 3 de outubro de 2011.

- Término: 7 de outubro de 2011.

9ª Edição:

- Apresentação: 18 de novembro de 2011.

- Início: 21 de novembro de 2011.

- Término: 25 de novembro de 2011.

10ª Edição:

- Apresentação: 9 de dezembro de 2011.

- Início: 12 de dezembro de 2011.

- Término: 16 de dezembro de 2011.

e) Duração

- 01 (uma) semana letiva.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- 50 (cinqüenta) h/a.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM ou Aspirante Oficial.

- Ser Praça QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



ANEXO D - CURSOS/ESTÁGIOS FORA DA CORPORAÇÃO PARA 
OFICIAIS

1 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

1.1 CURSO SUPERIOR DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA - CSIE.

a) Finalidade

- Habilitar Oficiais do QOPM para o exercício de funções de inteligência estratégica 
na administração pública e, em especial, no âmbito da Instituição visando o emprego de 
efetivo especializado na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Escola Superior de Guerra – ESG/RJ

c) Número de vagas 

- A cargo da ESG.

d) Período do curso

- A cargo da ESG.

e) Duração

- A cargo da ESG.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso da ESG.

h) Requisitos específicos

- Major ou Tenente Coronel do QOPM possuidores do CAE.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

i) Observação

-  Todo o processo seletivo  é de competência  da ESG.  A inscrição no processo 
seletivo ocorre, em regra, no período de setembro a dezembro de 2011.

- O Cmt G apenas autorizará os Oficiais a se inscreverem no processo seletivo da 
ESG, indicando institucionalmente a ordem de prioridade para a Corporação dentre os 
autorizados.

1.2 CURSO DE POLICIAL DA ONU (United Nations Police – UNPOL)

a) Finalidade



Proporcionar  aos  Policiais  Militares,  condições  para  participarem  das  diversas 
Operações de Paz da Organização das Nações Unidas – ONU, preparando-os para o 
exercício e desempenho de atribuições próprias e peculiares do componente policial das 
Nações Unidas.

b) Unidade responsável

- APMB com apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar – 5º BPM.

- Pearson Peacekeeping Centre (PPC – Canadá).

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o Plano de Curso.

g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM da PMDF.

- Ter fluência comprovada no idioma INGLÊS, através de certificação e/ou avaliação 
de comissão da PMDF.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

i) Observação

- De acordo com as necessidades da Corporação, as vagas poderão ser acrescidas.

1.3 CURSO DE ALTOS ESTUDOS DE POLÍTICA E ESTRATÉGIA - CAEPE

a) Finalidade

- Habilitar o Coronel QOPM, civis e militares, do Brasil e de Nações Amigas, para o 
exercício  de  funções  de  direção  e  assessoramento  estratégico  de  alto  nível  na 



administração pública, em especial nas áreas da segurança e da defesa nacional bem 
como preparar  efetivos especializados para atuarem na Copa do Mundo da FIFA em 
2014.

b) Unidade responsável

- Escola Superior de Guerra – ESG/RJ.

c) Número de vagas

- A critério da ESG.

d) Período do curso 

- Apresentação: a definir.

- Inicio: fevereiro de 2012.

- Término: dezembro de 2012.

e) Duração

- 10 meses.

f) Regime escolar

- A critério da ESG.

g) Carga horária

- A critério da ESG.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial no posto de Coronel QOPM.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

i) Observação

-  Todo o processo seletivo  é de competência  da ESG.  A inscrição no processo 
seletivo ocorre, em regra, no período de setembro a dezembro de 2011. 

- O Cmt G apenas autorizará os Oficiais a se inscreverem no processo seletivo da 
ESG, indicando institucionalmente a ordem de prioridade para a Corporação dentre os 
autorizados.

1.4 CURSO DE PSICOPEDAGOGIA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

a) Finalidade

- Dotar o Oficial QOPM de conhecimentos na área de psicopedagogia e orientação 
educacional a fim de assumir função na área de ensino e educação da Corporação.



b) Unidade responsável

- DEP – Exército Brasileiro – Rio de Janeiro/RJ

c) Número de vagas

- A critério do DEP.

d) Período do curso

- A critério do DEP.

e) Duração

- A critério do DEP.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pelo DEP/RJ.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pelo DEP/RJ.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM até o posto de Capitão.

- Ser aprovado em exame de seleção específico a cargo do DEC.

- Estar desempenhando suas funções na área de ensino.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.5 CURSO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO

a) Finalidade

- Dotar o Oficial QOPM de conhecimentos na área de coordenador pedagógico a fim 
de atuar na área de educação e cultura da Corporação.

b) Unidade responsável



- DEP – Exército Brasileiro – Rio de Janeiro/RJ

c) Número de vagas

- A critério do DEP.

d) Período do curso

- A critério do DEP.

e) Duração

- A critério do DEP.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pelo DEP/RJ.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pelo DEP/RJ.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM até o posto de Capitão.

- Ser aprovado em exame de seleção específico a cargo do DEC..

- Estar desempenhando suas funções na área de ensino.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.6 CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

a) Finalidade

- Dotar o Oficial QOPM de conhecimentos específicos, capacitando-o para atuar na 
área de comunicação social a fim de atuar na área de comunicação social da Corporação.

b) Unidade responsável

- CEP - Exército Brasileiro – Rio de Janeiro/RJ



c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pela DEP/RJ.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pela DEP/RJ.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM, do posto de Capitão ou 1º Tenente.

- Ser aprovado em exame de seleção específico, a cargo do DEC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.7 CURSO DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

a) Finalidade

- Dotar o Oficial Policial Militar de conhecimentos específicos, capacitando-o para 
gerenciar uma Seção de Educação Física a fim de atuar na área de educação e cultura da 
Corporação.

b) Unidade responsável

- Escola de Educação Física do Exército Brasileiro – EsEFEx/RJ.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.



f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pela EsEFEx./RJ.

g) Carga horária

- A ser definida pelo EsEFEx./RJ.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial Subalterno do QOPM.

- Ser aprovado em exame de seleção específico.

- Assinar termo de compromisso que ao concluir o curso com aproveitamento será 
classificado por três anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.8 CURSO DE INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO

a) Finalidade

- Habilitar o Oficial Policial Militar na Escola de Equitação do Exército como Instrutor 
de Equitação da Polícia Militar do Distrito Federal.

b) Unidade responsável

- Escola de Equitação do Exército Brasileiro – EsEqEx/RJ.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pelo EsEqEx/RJ.

g) Carga horária

- A ser definida pelo EsEqEx/RJ.

h) Requisitos específicos



- Ser Oficial Subalterno do QOPM, com no mínimo 02 (dois) anos no posto.

- Possuir o Curso de Policiamento Montado ou similar.

- Ser aprovado em exame de seleção específico.

- Assinar termo de compromisso que ao concluir o curso com aproveitamento será 
instrutor por três anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.9 CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA

a) Finalidade

- Habilitar o Oficial Policial Militar para exercer a função de agente de inteligência 
bem como preparar efetivos especializados para a Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- ESIMEx – Exército Brasileiro/Brasília.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pelo ESIMEx/Brasília.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pelo ESIMEx/Brasília.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial Intermediário ou Subalterno do QOPM.

- Assinar termo de compromisso que ao concluir o curso com aproveitamento será 
instrutor por três anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



1.10 CURSO INTERMEDIÁRIO DE INTELIGÊNCIA

a) Finalidade

- Habilitar o Oficial QOPM a exercer a função de Chefe de Agência de Inteligência 
das UPM’s, vinculadas tecnicamente ao SIPOM da PMDF, bem como preparar efetivo 
especializado para atuar na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- ESIMEx – Exército Brasileiro/Brasília.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração:

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pelo ESIMEx/Brasília.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pelo ESIMEx/Brasília.

h) Requisitos específicos

- Ser Capitão, com CAO ou Major do QOPM.

- Possuir Curso Básico de Inteligência ou equivalente.

- Assinar termo de compromisso que ao concluir o curso com aproveitamento será 
instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.11 CURSO AVANÇADO DE INTELIGÊNCIA

a) Finalidade



- Habilitar o Oficial Policial Militar a exercer a função de Chefe, bem como coordenar 
as ações, no que se refere à produção de conhecimentos junto às UPM’s, vinculadas 
tecnicamente ao SIPOM da PMDF, bem como preparar efetivo especializado para atuar 
na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- ESIMEx – Exército Brasileiro.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pelo ESIMEx/Brasília.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pelo ESIMEx/Brasília.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial Superior do QOPM, com CAE.

- Possuir Curso Básico de Inteligência ou equivalente.

- Assinar termo de compromisso que ao concluir o curso com aproveitamento será 
instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.12 CURSO DE OPERAÇÕES NA SELVA – CAT A

a) Finalidade

- Habilitar Oficiais Superiores ao desempenho de cargos e ao exercício de funções 
relacionadas  com  o  planejamento  e  a  execução  de  operações  na  selva,  bem  como 
preparar efetivo especializado para atuar na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável



- Centro de Instrução de Guerra na Selva – CIGS/EB – Manaus/AM.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial Superior QOPM.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.13 CURSO DE OPERAÇÕES NA SELVA – CAT B

a) Finalidade

-  Habilitar  Oficiais  Subalternos e  Intermediários  ao desempenho de cargos e ao 
exercício de funções relacionadas com o planejamento e a execução de operações na 
selva de Subunidades e frações de tropa, bem como preparar efetivo especializado para 
atuar na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Instrução de Guerra na Selva – CIGS/EB – Manaus/AM.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.



e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial Intermediário ou Subalterno do QOPM;

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.14 CURSO DE OPERAÇÕES DE CHOQUE

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais na seara do 
controle de distúrbios civis, sob a doutrina da Polícia Militar de São Paulo, de forma a 
agregar conhecimentos à doutrina de operações de choque vigente na Corporação, bem 
como preparar efetivo especializado para atuar na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Batalhão de Policia de Choque/PMESP - São Paulo/SP.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- De acordo com a Unidade promotora.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- De acordo com a Unidade promotora.



h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM até o posto de Capitão.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.15 CURSO DE DROGAS E NARCÓTICOS

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares nos conhecimentos técnicos profissionais  na seara 
do enfrentamento ao uso e tráfico de drogas, sob a doutrina dos Carabineros de Chile, de 
forma a agregar conhecimentos à doutrina de prevenção e repreensão à drogas afins e  
entorpecentes  vigente  na  Corporação  bem como  formar  instrutores  para  capacitação 
interna visando a Copa do Mundo de 2014.

b) Unidade responsável

- Carabineros de Chile - Santiago/Chile

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga para Oficial.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 01 (um) ano letivo.

f) Regime escolar

- Externato e vespertino.

g) Carga horária

- De acordo com a Unidade promotora.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial Subalterno do QOPM, com no mínimo 2 anos de formado.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- O Curso será sem ônus para a PMDF, pois será custeado por meio de bolsa de 
estudo pelo Governo Chileno.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



-  Processo  seletivo  já  foi  realizado  pelo  DEC,  aguardando  confirmação  pela 
Embaixada Chilena.

1.16 CURSO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares nos conhecimentos técnicos profissionais  na seara 
da investigação de trânsito, sob a doutrina dos Carabineros de Chile, de forma a agregar 
conhecimentos à doutrina de policiamento de trânsito vigente na Corporação bem como 
formar instrutores para capacitação interna visando a Copa do Mundo de 2014.

b) Unidade responsável

- Carabineros de Chile – Santiago/Chile.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga para Oficial.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 01 (um) ano letivo.

f) Regime escolar

- Externato.

g) Carga horária

- De acordo com a Unidade promotora.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial Subalterno do QOPM da PMDF, com no mínimo 2 anos de formado.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- O Curso será sem ônus para a PMDF, pois será custeado por meio de bolsa de 
estudo pelo Governo Chileno.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Processo  seletivo  já  foi  realizado  pelo  DEC,  aguardando  confirmação  pela 
Embaixada Chilena.



1.17 CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares com os conhecimentos técnicos profissionais  na 
seara das operações policiais especiais, sob a doutrina da Polícia Chilena, de forma a 
agregar  conhecimentos  à  doutrina  de  operações  policiais  especiais  vigente  na 
Corporação bem como formar instrutores para capacitação interna visando a Copa do 
Mundo de 2014.

b) Unidade responsável

- Carabineros de Chile – Santiago/Chile.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 13 (treze) meses.

f) Regime escolar

- Externato.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

-  Ser  Oficial  Intermediário  ou  Subalterno QOPM da PMDF,  masculino,  com no 
mínimo dois anos de formado, estar em condições físicas, não possuir curso de 
operações especiais ou equivalente, e deverão estar aptos em teste psicológico 
que deverá ser apresentado na terceira fase da seleção.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- O Curso será sem ônus para a PMDF, pois será custeado por meio de bolsa de 
estudo pelo Governo Chileno.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Processo  seletivo  já  foi  realizado  pelo  DEC,  aguardando  confirmação  pela 
Embaixada Chilena.



1.18 CURSO DE INSTRUTOR POLICIAL

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares com os conhecimentos técnicos profissionais  na 
seara da metodologia de ensino policial, sob a doutrina da Polícia Chilena, de forma a 
agregar conhecimentos ao processo de ensino e aprendizagem vigente na Corporação 
bem como formar instrutores para capacitação interna visando a Copa do Mundo de 2014.

b) Unidade responsável

- Carabineros de Chile – Santiago/Chile.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 01 (um) ano letivo.

f) Regime escolar

- Externato e vespertino.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

-  Ser  Oficial  Intermediário  ou  Subalterno QOPM da PMDF,  masculino,  com no 
mínimo dois anos de formado.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- O Curso será sem ônus para a PMDF, pois será custeado por meio de bolsa de 
estudo pelo Governo Chileno.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Processo  seletivo  já  foi  realizado  pelo  DEC,  aguardando  confirmação  pela 
Embaixada Chilena.



1.19 CURSO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CRIMINOLOGIA

a) Finalidade

-  Habilitar  os  Policiais  Militares  com os  conhecimentos  técnicos  profissionais  na 
seara da metodologia de ensino policial, sob a doutrina da Polícia Chilena, de forma a 
agregar conhecimentos ao processo de ensino e aprendizagem vigente na Corporação 
bem como formar instrutores para capacitação interna visando a Copa do Mundo de 
2014.

b) Unidade responsável

- Carabineros de Chile – Santiago/Chile.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 01 (um) ano letivo.

f) Regime escolar

- Externato.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

-  Ser  Oficial  Intermediário  ou  Subalterno QOPM da PMDF,  masculino,  com no 
mínimo dois anos de formado.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- O Curso será sem ônus para a PMDF, pois será custeado por meio de bolsa de 
estudo pelo Governo Chileno.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Processo  seletivo  já  foi  realizado  pelo  DEC,  aguardando  confirmação  pela 
Embaixada Chilena.

1.20 CURSO DE PROTEÇÃO VIP

a) Finalidade



-  Habilitar  os  Policiais  Militares  com os  conhecimentos  técnicos  profissionais  na 
seara da proteção de pessoas consideradas VIP(s), sob a doutrina da Polícia Chilena, de 
forma  a  agregar  conhecimentos  à  doutrina  de  segurança  de  autoridades  vigente  na 
Corporação bem como formar instrutores para capacitação interna visando a Copa do 
Mundo de 2014.

b) Unidade responsável

- Carabineros de Chile - Santiago/Chile.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 01 (um) mês letivo.

f) Regime escolar

- Externato e vespertino.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

-  Ser  Oficial  Intermediário  ou  Subalterno QOPM da PMDF,  masculino,  com no 
mínimo dois anos de formado.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- O Curso será sem ônus para a PMDF, pois será custeado por meio de bolsa de 
estudo pelo Governo Chileno.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Processo  seletivo  já  foi  realizado  pelo  DEC,  aguardando  confirmação  pela 
Embaixada Chilena.

1.21 CURSO DE INSTRUTOR DE POLÍCIA MONTADA

a) Finalidade

-  Habilitar  os  Policiais  Militares  com os  conhecimentos  técnicos  profissionais  na 
seara do policiamento montado, sob a doutrina da Polícia Chilena, de forma a agregar 



conhecimentos à doutrina de policiamento ostensivo montado vigente na Corporação bem 
como formar instrutores para capacitação interna visando a Copa do Mundo de 2014.

b) Unidade responsável

- Carabineros de Chile.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 01 (um) ano letivo.

f) Regime escolar

- Externato.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial Intermediário ou Subalterno QOPM da PMDF, com no mínimo dois 
anos de formado.

- O candidato deverá possuir Curso de Policiamento Montado da Corporação ou 
equivalente.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- O Curso será sem ônus para a PMDF, pois será custeado por meio de bolsa de 
estudo pelo Governo Chileno.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Processo  seletivo  já  foi  realizado  pelo  DEC,  aguardando  confirmação  pela 
Embaixada Chilena.

1.22 CURSO INTERNACIONAL DE MULTIPLICADOR DE POLÍCIA COMUNITÁRIA 
– SISTEMA KOBAN

a) Finalidade



-  Aperfeiçoar  os  Policiais  Militares  com  os  conhecimentos  técnicos  profissionais 
avançados  na seara do policiamento comunitário, sob a égide da Polícia Japonesa, de 
forma  a  agregar  conhecimentos  à  doutrina  de  policiamento  comunitário  vigente  na 
Corporação.

b) Unidade responsável

- SENASP - MJ.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 15 (quinze) dias letivos.

f) Regime escolar

- Integral.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial Intermediário ou Subalterno QOPM da PMDF.

-  O  candidato  deverá  possuir  curso  internacional  de  multiplicador  de  polícia 
comunitária (Sistema Koban), realizado nos últimos três anos em São Paulo.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Processo  seletivo  já  foi  realizado  pelo  DEC,  aguardando  confirmação  pela 
SENASP/MJ.

1.23 CURSO TÉCNICO PROFISSIONAL EM EXPLOSIVOS

a) Finalidade:

-  Aperfeiçoar os Policiais Militares com os conhecimentos técnicos profissionais 
avançados na seara das ações anti e contra-bombas, sob a égide da Polícia Colombiana, 
de forma a agregar conhecimentos à doutrina de operações policiais especiais vigente na 



Corporação,  bem como formar instrutores para capacitação interna visando a Copa do 
Mundo de 2014.

b) Unidade responsável

- Polícia Nacional Colombiana.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 14 (quatorze) meses letivos.

f) Regime escolar

- Integral.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

-  Ser  Oficial  Intermediário  ou Subalterno QOPM com no máximo dois anos no 
posto.

- Ser voluntário para comandar a equipe de esquadrão de bombas da PMDF por  
um período mínimo de 02 (dois) anos após o término do curso.

-  Possuir  curso  de  operações  policiais  especiais  ou  equivalente  em Instituição 
Militar.

-  Apresentar certificação específica de curso/estágio na atividade de explosivos 
emitida por Instituição Militar e/ou pública.

-  Ter  no  mínimo  dois  anos  de  serviço  prestado  à  Companhia  de  Operações 
Especiais do BOPE.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Processo  seletivo  já  foi  realizado  pelo  DEC,  aguardando  confirmação  pela 
Embaixada Colombiana.



ANEXO E - CURSOS/ESTÁGIOS FORA DA CORPORAÇÃO PARA PRAÇAS

1 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

1.1 CURSO DE OPERAÇÕES NA SELVA – CAT C

a) Finalidade

- Habilitar Subtenentes e Sargentos ao desempenho de cargos e ao exercício de 
funções relacionadas com o planejamento e a execução de operações na selva.

b) Unidade responsável

- Centro de Instrução de Guerra na Selva – CIGS/EB – Manaus/AM.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ser Subtenente ou Sargento QPPMC.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



1.2 CURSO DE AUXILIAR DE ENSINO

a) Finalidade

- Habilitar o Policial Militar ao desempenho de funções relacionadas a atividade de 
auxiliar de ensino, bem como atuar na área de educação e cultura da Corporação.

b) Unidade responsável

- DEP/EB – Rio de Janeiro/RJ

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pelo DEP/RJ.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pelo DEP/RJ.

h) Requisitos específicos

- Ser Praça do QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será classificado por três anos na área de ensino da Corporação.



1.3 CURSO DE AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

a) Finalidade

- Habilitar o Policial Militar ao desempenho de funções relacionadas a atividade de 
auxiliar  de comunicação social,  bem como especializar  efetivo  para atuar  na área de 
comunicação social da Instituição.

b) Unidade responsável

- DEP/EB – Rio de Janeiro/RJ.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pelo DE/RJ.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pelo DEP/RJ.

h) Requisitos específicos

- Ser Sargento do QPPMC.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por três anos na área de ensino da Corporação.



1.4 CURSO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

a) Finalidade:

- Dotar a Praça Policial Militar de conhecimentos técnicos específicos, capacitando-o 
para servir de monitor de educação física, bem como atuar na área de educação e cultura  
da Instituição.

b) Unidade responsável

- A definir.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pela EsEFEx/RJ.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pela EsEFEx/RJ.

h) Requisitos específicos

- Ser Sargento do QPPMC e estar servindo em Unidade Escola, no mínimo 01 (um) 
ano;

- No caso das Praças na graduação de 3º SGT QPPMC, ter no mínimo 03 (três)  
anos na graduação;

- Ser aprovado em exame de seleção específico.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será classificado por três anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



1.5 CURSO DE MONITOR DE EQUITAÇÃO

a) Finalidade

- Habilitar o Sargento na Escola de Equitação do Exército para monitor de Equitação 
na Polícia Militar do Distrito Federal, bem como preparar efetivo especializado para atuar 
na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Escola de Equitação do Exército Brasileiro – EsEqEx/RJ.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pela EsEqEx/RJ.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pela EsEqEx/RJ

h) Requisitos específicos

- Ser 2º ou 3º Sargento do QPPMC.

- Ser aprovado em exame de seleção específico.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será classificado por três anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



1.6 CURSO DE MEIOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO

a) Finalidade

- Habilitar o Policial Militar ao desempenho de funções relacionadas à atividade de 
meios  auxiliares  de  instrução,  bem  como  atuar  na  área  de  educação  e  cultura  da 
Instituição.

b) Unidade responsável

- EsIE/EB – Rio de Janeiro/RJ

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pelo EsIE/RJ.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pelo EsIE/RJ.

h) Requisitos específicos

- Ser Sargento do QPPMC.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será classificado por três anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



1.7 CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA

a) Finalidade

- Habilitar o Policial Militar a exercer a função de auxiliar do Chefe de Seção de 
Inteligência  das  UPM’s,  vinculadas  tecnicamente  ao  SIPOM  da  PMDF,  bem  como 
preparar efetivo especializado para atuar na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- ESIMEx – Brasília/DF

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com o estabelecido pela ESIMEx.

g) Carga horária

- De acordo com o estabelecido pela ESIMEx.

h) Requisitos específicos

- Ser Sargento do QPPMC e estar classificado na área de inteligência, no mínimo 01 
(um) ano.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



1.8 CURSO DE AÇÕES DE COMANDO

a) Finalidade

-  Proporcionar  aos Policiais  Militares  os  conhecimentos  técnicos profissionais  na 
seara das Operações Especiais, sob a doutrina do Exército do Brasil, de forma a agregar  
conhecimentos à doutrina de operações policiais especiais vigentes na Corporação bem 
como especializar efetivos para emprego na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Instrução de Operações Especiais do Exército Brasileiro – Goiânia/GO.

c) Número de vagas

- 04 (quatro) vagas.

d) Período do curso:

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- De acordo com a Unidade promotora.

h) Requisitos específicos

- Ser Praça QPPMC.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



1.9 CURSO DE ASSISTENTE DE INVESTIGADOR DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

a) Finalidade

-  Habilitar  os  Policiais  Militares  com os  conhecimentos  técnicos  profissionais  na 
seara da investigação de acidentes de trânsito,  sob a doutrina da Polícia Chilena, de 
forma  a  agregar  conhecimentos  à  doutrina  de  policiamento  de  trânsito  vigente  na 
Corporação, bem como preparar multiplicadores visando o emprego de efetivos na Copa 
do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Carabineros de Chile – Santiago/Chile.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 06 (seis) meses letivos.

f) Regime escolar

- Externato.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ser Praça QPPMC, na graduação de Sargento ou Cabo.

- Estar atuando em uma Unidade de Trânsito da Corporação.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Assinar termo de compromisso que ao finalizar o curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

- O Curso será sem ônus para a PMDF, pois será custeado por meio de bolsa de 
estudo pelo Governo Chileno.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Concurso  já  realizado  por  meio  de  Edital  e  aguardando  confirmação  pela 
Embaixada Chilena.



1.10 CURSO DE CRIMINOLOGIA EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL

a) Finalidade

- Habilitar  os Policiais Militares com os conhecimentos técnicos profissionais  na 
seara da investigação policial,  sob a doutrina da Polícia Chilena,  de forma a agregar 
conhecimentos à doutrina de polícia judiciária vigente na Corporação bem como preparar 
multiplicadores visando o emprego de efetivos na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Carabineros de Chile – Santiago/Chile.

c) Número de vagas

- 01 (uma) vaga.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 06 (seis) meses letivos.

f) Regime escolar

- Externato.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ser Praça QPPMC, na graduação de Sargento ou Cabo.

- Assinar termo de compromisso que ao finalizar o curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- O Curso será sem ônus para a PMDF, pois será custeado por meio de bolsa de 
estudo pelo Governo Chileno.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Concurso  já  realizado  por  meio  de  Edital  e  aguardando  confirmação  pela 
Embaixada Chilena.



ANEXO F - CURSOS/ESTÁGIOS FORA DA CORPORAÇÃO PARA 
OFICIAIS E PRAÇAS (MISTO)

1 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

1.1 CURSO DE POLICIAL DA ONU (United Nations Police – UNPOL)

a) Finalidade

-  Proporcionar  aos  Policiais  Militares,  condições  para  participarem  das  diversas 
operações da Organização das Nações Unidas – ONU, preparando-os para o exercício e 
desempenho de atribuições próprias e peculiares do componente policial  das Nações 
Unidas.

b) Unidade responsável

- Polícia Nacional da Suécia - Estocolmo.

c) Número de vagas

- 12 (doze) vagas, sendo 04 (quatro) vagas por Edição, distribuídas da seguinte 
forma:

- 02 (duas) Oficiais (sendo uma masculina e outra feminina);

- 02 (duas) Praças (sendo uma masculina e outra feminina).

d) Período do curso: 

1ª Edição e 2ª Edição:

- No 1º semestre.

3ª Edição e 4ª Edição:

- No 2º semestre.

e) Duração

- 02 (duas) semanas letivas.

f) Regime escolar

- Integral.

g) Carga horária

- 80 (oitenta) h/a.

h) Requisitos específicos



- Ser Oficial do QOPM até o posto de TC.

- Ser Praça.

- Ter no mínimo 04 (quatro) anos de formado.

-Ter fluência comprovada no idioma INGLÊS, através de certificação e/ou avaliação 
de comissão da PMDF.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

i) Observação

- De acordo com as necessidades da Corporação, as vagas poderão ser acrescidas.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.2  CURSO  DE  COMANDOS  DA  FORÇA  AÉREA  BRASILEIRA 
(PARACOMANDOS)

a) Finalidade

-  Proporcionar  aos Policiais  Militares  os  conhecimentos  técnicos profissionais  na 
seara das Operações Especiais, sob a doutrina da Força Aérea Brasileira, de forma a 
agregar  conhecimentos  à  doutrina  de  operações  policiais  especiais  vigentes  na 
Corporação bem como preparar multiplicadores visando o emprego de efetivos na Copa 
do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Comando-Geral de Operações Aéreas (COMGAR).

c) Número de vagas

- 02 (duas) vagas, sendo uma para Oficial e outra para Sargento.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.



g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, na graduação de Sargento.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.3 CURSO ESPECIAL DE COMANDOS ANFÍBIOS (CESCOMANF)

a) Finalidade

-  Proporcionar  aos Policiais  Militares  os  conhecimentos  técnicos profissionais  na 
seara das Operações Especiais, sob a doutrina da Marinha do Brasil, de forma a agregar 
conhecimentos à doutrina de operações policiais especiais vigentes na Corporação, bem 
como preparar multiplicadores com o objetivo de empregar efetivos especializados na 
Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), com sede na Ilha do 
Governador, Rio de Janeiro - RJ.

c) Número de vagas

- 02 (duas) vagas, sendo uma para Oficial e outra para Sargento.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária



- De acordo com a Unidade promotora.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, na graduação de Sargento.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.4 CURSO EXPEDITO DE MERGULHO AUTÔNOMO (C-EXP-MAUT)

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais para realizar 
mergulhos utilizando ar comprimido e equipamento autônomo, sob a doutrina da Marinha 
do Brasil, de forma a agregar conhecimentos à doutrina de operações policiais especiais  
vigente na Corporação, bem como capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar 
efetivos especializados na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Instrução e Adestramento Almirante Atilla Monteiro Aché da Marinha do 
Brasil – RJ.

c) Número de vagas

- 02 (duas) vagas, sendo uma para Oficial e outra para Sargento.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- De acordo com o Plano de Curso.



h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, na graduação de Sargento.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.5 CURSO DE OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais na seara das 
operações  psicológicas,  sob  a  doutrina  do  Exército  Brasileiro,  de  forma  a  agregar 
conhecimentos à doutrina de operações policiais especiais vigente na Corporação, bem 
como capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar efetivos especializados na 
Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Instrução de Operações Especiais do Exército Brasileiro.

c) Número de vagas

- 02 (duas) vagas, sendo uma para Oficial e outra para Sargento.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 16 (dezesseis) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- De acordo com a Unidade promotora.

h) Requisitos específicos



- Ser Oficial do QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, na graduação de Sargento.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.6 CURSO DE AÇÕES DE COMANDO

a) Finalidade

-  Proporcionar  aos Policiais  Militares  os  conhecimentos  técnicos profissionais  na 
seara das Operações Especiais, sob a doutrina do Exército do Brasil, de forma a agregar  
conhecimentos à doutrina de operações policiais especiais vigentes na Corporação, bem 
como capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar efetivos especializados na 
Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Centro de Instrução de Operações Especiais do Exército Brasileiro.

c) Número de vagas

- 02 (duas) vagas, sendo uma para Oficial e uma para Praça.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- De acordo com a Unidade promotora.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- De acordo com a Unidade promotora.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM, até o posto de Capitão.



- Ser Praça QPPMC, na graduação de Sargento.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.7 CURSO DE ATIRADOR DE PRECISÃO

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais na seara da 
execução  do  tiro  de  comprometimento,  sob  a  doutrina  do  Departamento  de  Polícia 
Federal, de forma a agregar conhecimentos à doutrina de operações policiais especiais 
vigentes na Corporação, bem como capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar 
efetivos especializados na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Comando de Operações Táticas (DPF), em Brasília/DF.

c) Número de vagas

- 02 (duas) vagas, sendo uma para Oficial e outra para Praça.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 05 (cinco) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- De acordo com a Unidade promotora.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Primeiro Sargento.



- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.8 CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais na seara das 
ações táticas policiais especiais, sob a doutrina do Departamento de Polícia Federal, de 
forma a agregar conhecimentos à doutrina de operações policiais especiais vigentes na 
Corporação,  bem como capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar efetivos 
especializados na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Comando de Operações Táticas (DPF), em Brasília/DF.

c) Número de vagas

- 02 (duas) vagas, sendo uma para Oficial e outra para Praça.

d) Período do curso 

- A definir.

e) Duração

- 16 (désseis) semanas letivas.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- De acordo com a Unidade promotora.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC.

- Ser indicado de acordo com o previsto no item 4.1.3 do PAE 2011.



- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.9 ESTÁGIO DE OPERAÇÕES E SOBREVIVÊNCIA EM ÁREA DE CAATINGA

a) Finalidade

-  Habilitar  os  policiais  militares,  instruendos  do  Curso  de  Operações  Policiais 
Especiais, ao desempenho de cargos e ao exercício de funções relacionadas com o a 
sobrevivência, o planejamento e a execução de operações em área de caatinga.

b) Unidade responsável

- Companhia Independente de Operações e sobrevivência na área de Caatinga – 
CIOSAC - PMPE.

c) Número de vagas

- 40 (quarenta) vagas.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- 01 (uma) semana letiva.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Estar matriculado no Curso de Operações Policiais Especiais da PMDF.

- Havendo disponibilidade de vagas, o Comando do BOPE poderá indicar policiais 
militares para compor o grupamento de alunos do citado Estágio, desde que cumpram as 
exigências técnicas e físicas estipuladas pela especialização.



1.10 ESTÁGIO BÁSICO DE COMBATENTE EM MONTANHA

a) Finalidade

-  Habilitar  os  policiais  militares,  instruendos  do  Curso  de  Operações  Policiais 
Especiais, em técnicas básicas do montanhismo.

b) Unidade responsável

- 11º Batalhão de Infantaria de Montanha - EB.

c) Número de vagas

- 40 (quarenta) vagas.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Estar matriculado no Curso de Operações Policiais Especiais da PMDF;

- Havendo disponibilidade de vagas, o Comando do BOPE poderá indicar policiais 
militares para compor o grupamento de alunos do citado Estágio, desde que cumpram as 
exigências técnicas e físicas estipuladas pela especialização.

1.11 ESTÁGIO DE APLICAÇÕES TÁTICAS

a) Finalidade

-  Capacitar  os  policiais  militares,  instruendos  do  Curso  de  Operações  Policiais 
Especiais, a desenvolver missões policiais de toda natureza em localidades urbanas de 
alto  risco,  atuando  com  segurança  e  dentro  dos  padrões  técnicos  exigidos  pela 
Corporação, bem como o emprego de efetivo especializado para a Copa do Mundo da 
FIFA em 2014.



b) Unidade responsável

- Batalhão de Operações Especiais - PMERJ.

c) Número de vagas

- 40 (quarenta) vagas.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Estar matriculado no Curso de Operações Policiais Especiais da PMDF.

- Havendo disponibilidade de vagas, o Comando do BOPE poderá indicar policiais 
militares para compor o grupamento de alunos do citado Estágio, desde que cumpram as 
exigências técnicas e físicas estipuladas pela especialização.

1.12 CURSO DE AÇÕES TÁTICAS

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais  na seara 
das ações táticas policiais especiais,  sob a doutrina Polícia Militar  do Estado de São 
Paulo, de forma a agregar conhecimentos à doutrina de operações policiais especiais 
vigentes na Corporação, bem como capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar 
efetivos especializados na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Grupo de Ações Táticas Especiais – GATE - PMESP.

c) Número de vagas

- 02 (duas) vagas.

d) Período do curso

- A definir.



e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial do QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça do QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Assinar termo de compromisso que ao finalizar o curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

 - Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.13 CURSO DE INTERVENÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais na seara do 
policiamento  em  eventos,  sob  a  doutrina  da  Polícia  Espanhola,  de  forma  a  agregar 
conhecimentos à doutrina de operações de choque vigente na Corporação, bem como 
capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar efetivos especializados na Copa do 
Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Cuerpo Nacional de Policia de Espanha – Madri.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.



f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ter curso de especialização em operações de choque ou equivalente.

- Ser Oficial QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.14 CURSO DE CONTROLE DE CÃES

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais  na seara 
do policiamento com cães, sob a doutrina da Polícia Colombiana, de forma a agregar 
conhecimentos à doutrina de operações com cães vigente na Corporação, bem como 
capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar efetivos especializados na Copa do 
Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Polícia Nacional Colombiana.

c) Número de vagas

- 05 (cinco) para cada Edição.

d) Período do curso

1ª Edição:

- A definir.

2ª Edição:

- A definir.

e) Duração



- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ter curso de especialização em cinotécnia ou equivalente.

- Ser Oficial QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

-  Assinar  termo de compromisso que ao finalizar  o  curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.15 CURSO DE CÃES NA ÁREA DE DETECÇÃO

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais  na seara 
do  policiamento  com  cães,  sob  a  doutrina  da  Polícia  Alemã,  de  forma  a  agregar 
conhecimentos à doutrina de operações com cães vigente na Corporação, bem como 
capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar efetivos especializados na Copa do 
Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Polícia Alemã.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária



- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ter curso de especialização em cinotecnia ou equivalente.

- Ser Oficial QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Assinar termo de compromisso que ao finalizar o curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

1.16 CURSO DE EXPLOSIVISTA – CIESSEX

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais  na seara 
das  ações  anti  e  contra-bombas,  sob  a  doutrina  da  Polícia  Portuguesa,  de  forma  a 
agregar  conhecimentos  à  doutrina  de  operações  policiais  especiais  vigentes  na 
Corporação,  bem como capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar efetivos 
especializados na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Polícia Portuguesa – Lisboa.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos



-  Ter  curso  de  especialização  na área correspondente  ao  curso  proposto  pela 
Polícia de Portugal.

- Ser Oficial QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

- Assinar termo de compromisso que ao finalizar o curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.17 CURSO DE EXPLOSIVISTA

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais  na seara 
das  ações  anti  e  contrabombas,  sob  a  doutrina  da  Polícia  Colombiana,  de  forma  a 
agregar  conhecimentos  à  doutrina  de  operações  policiais  especiais  vigentes  na 
Corporação, bem como capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar efetivos 
especializados na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Polícia Nacional Colombiana.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

-  Ter  curso  de  especialização  na área correspondente  ao  curso  proposto  pela 
Polícia Colombiana.



- Ser Oficial QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

- Assinar termo de compromisso que ao finalizar o curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.18 CURSO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

a) Finalidade

- Habilitar os Policiais Militares os conhecimentos técnicos profissionais  na seara 
das operações policiais  especiais,  sob a doutrina  da Polícia  Colombiana,  de  forma a 
agregar  conhecimentos  à  doutrina  de  operações  policiais  especiais  vigentes  na 
Corporação,  bem como capacitar multiplicadores com o objetivo de empregar efetivos 
especializados na Copa do Mundo da FIFA em 2014.

b) Unidade responsável

- Polícia Nacional Colombiana.

c) Número de vagas

- A definir.

d) Período do curso

- A definir.

e) Duração

- A definir.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.



- Assinar termo de compromisso que ao finalizar o curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.

1.19  CURSO  DE  DESENVOLVIMENTO  E  GERENCIAMENTO  DA  FORÇA 
POLICIAL

a) Finalidade

- Capacitar os Policiais Militares com os conhecimentos técnicos profissionais  na 
seara da proteção, segurança e policiamento ao corpo diplomático, sob a doutrina do 
Departamento de Estado Americano, de forma a agregar conhecimentos à doutrina de 
policiamento  diplomático  vigente  na  Corporação,  bem como  capacitar  multiplicadores 
com o objetivo de empregar efetivos especializados na Copa do Mundo da FIFA em 
2014.

b) Unidade responsável

- Academia Internacional de Polícia, cidade de San Salvador/El Salvador/CA.

c) Número de vagas

- 03 (três) vagas, sendo 01 (uma) para Oficial Superior ou Intermediário, 01 (uma) 
para Oficial Subalterno e 01 (uma) para Sargento.

d) Período do curso

- Apresentação: 22 de janeiro de 2011.

- Início: 23 de janeiro de 2011.

- Término: 5 de março de 2011.

e) Duração

- 06 (seis) semanas escolares.

f) Regime escolar

- De acordo com a Unidade promotora.

g) Carga horária

- A definir.

h) Requisitos específicos

- Ser Oficial QOPM, até o posto de Capitão.

- Ser Praça QPPMC, até a graduação de Sargento.

- Cumprir os demais requisitos que serão delineados no edital do curso.

- Assinar termo de compromisso que ao finalizar o curso com aproveitamento o 
Policial Militar será instrutor por dois anos na área de ensino da Corporação.



- Concurso já realizado por meio de Edital e os aprovados já foram indicados para 
a Embaixada Americana.

Anexo “G”
CALENDÁRIO GERAL DE ENSINO DA CORPORAÇÃO

CALENDÁRIO 2011
Janeiro Fevereiro Março

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31

Abril Maio Junho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

Julho Agosto Setembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31

Outubro Novembro Dezembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31

01 / 01 Confraternização Universal 10/01 – Início das instruções CFP I e II(pós recesso) Feriados
08 / 03 Carnaval 04/02 – Início do Ano Letivo Início do Ano Letivo
21 / 04 Tiradentes e Fundação de Brasília 07/02 – Início do CFO III Início das Instruções CFP
22 / 04 Paixão de Cristo 10/03 – Previsão de Início do CFO I Início do CFO III
01 / 05 Dia do Trabalho  14/03 – Início CAE/QOPM e CAO Saúde Previsão de Início do CFO I
23 / 06 Corpus Christi 21/03 – Início CAO/QOPM Recesso
07/09 Independência do Brasil 15/04 – Término CAO Saúde Aniversário PMDF
12/10 Nossa Senhora Aparecida 13/05 – Aniversário da PMDF Dia do Soldado
02/11 Finados 18 à 26/07 – Recesso Dia da Bandeira
15/11 Proclameação da República 25/08 – Dia do Soldado Término do CFO III
30/11 Dia do Evangélico 12/09 – Início CAO/AEM Término do ano letivo
25/12 Natal 30/09 – Término do CAO/QOPM Início do CAE e CAO/Saúde

18/11 – Término CAE/QOPM Término do CAE
19/11 – Dia da Bandeira Término do CAO/Saúde
09/12 – Término do CFO III Início do CAO/QOPM
15/12 – Término CAO/AEM Término do CAO/QOPM
21/12 – Término do Ano Letivo Início do CAO/AEM
22 à 31/12 – Recesso Término do CAO/AEM
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