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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
abrem 2.590 novas vagas que irão ajudar a fortalecer o Sistema de Defesa Social do Estado. Nesta
quinta-feira (14), começam as inscrições para 1.760 vagas ofertadas pela PMMG. As inscrições para
as 830 vagas do Corpo de Bombeiros serão abertas na próxima quarta-feira (20).
Na Polícia Militar, 1.600 vagas são voltadas para o Curso de Formação de Soldados da corporação que
irão desempenhar atividades operacionais. Destas, 60 são destinadas ao público feminino e 1.440 ao
público masculino. O candidato deve ter concluído o ensino médio ou equivalente e ter no mínimo 18
e no máximo 30 anos de idade, dentre outros requisitos.
O curso é realizado em Belo Horizonte, na Academia de Polícia Militar, e tem duração de nove meses.
Aprovado no concurso, o soldado de segunda classe tem uma remuneração de R$ 2.367,00, além de
benefícios. Após a formação, se aprovado, o candidato é promovido a soldado de primeira classe e
passa a receber R$ 3.182,00.
Outras 160 vagas da PMMG são destinadas a soldados especialistas que irão exercer atividades meio
nas categorias de auxiliar de saúde, auxiliar de comunicações e músicos, para ambos os sexos. O
candidato deve possuir o ensino médio ou equivalente e apresentar conclusão de curso técnica na
área especificada.
Os candidatos a soldados especialistas na categoria de auxiliar de saúde podem ter as seguintes
especialidades: técnica em patologia clínica, técnica em enfermagem, auxiliar de farmácia, auxiliar
em saúde bucal. Já os candidatos para a categoria auxiliar de comunicação devem possuir curso de
eletrônica ou de eletrotécnica. Para os músicos, o concurso oferece oportunidade em vários
instrumentos, descritos no edital. O salário inicial também é de R$ 2.367,00 e os candidatos também
passam por formação.
Para os soldados que atuarão em atividades operacionais, o processo seletivo possui quatro fases:
prova de conhecimentos gerais e redação, exames de saúde, teste de capacitação física e exames
psicológicos. Para os soldados especialistas é necessário também fazer uma prova prática em sua
área de atuação. Os candidatos podem ser locados na capital, Região Metropolitana ou interior.
Para se inscrever é preciso ser brasileiro nato, ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos no início
do curso, ensino médio completo (2º grau) ou equivalente até a data da matrícula, altura mínima de
1,60 m. As inscrições vão de 14 de fevereiro a 17 de março e devem ser realizadas pela Internet, no
site www.pmmg.mg.gov.br/crs. O edital também pode ser visualizado no link. O candidato que tiver
dificuldade de acesso a Internet pode procurar uma das unidades elencadas no edital. A taxa de
inscrição é de R$ 50,31.
Segundo o representante do Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar, capitão Orlando
Gonçalves, as oportunidades beneficiam todo o Estado. “As vagas foram autorizadas no ano passado
e vêm para fortalecer a capacidade de resposta da PM. Com o concurso, teremos a curto prazo, um
aumento de efetivo para poder fazer frente no combate às ocorrências no Estado inclusive nos
grandes eventos esportivos que estão por vir”, confirma.
Bombeiros oferecem vagas para soldados e oficiais
Na próxima semana, também estarão abertas as inscrições para o preenchimento de 830 vagas para
oficiais e soldados do Corpo de Bombeiros.

Destas, são 30 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), sendo 27 são para o sexo
masculino e o restante para o sexo feminino. O curso será ministrado na Academia de Bombeiros
Militar, em Belo Horizonte, com duração de três anos. Se aprovado no concurso, o candidato será
matriculado como cadete do primeiro ano, com vencimento inicial de R$ 3.541,00, mais benefícios.
Após a conclusão do CFO, ele poderá ser designado para qualquer unidade em todo o Estado, de
acordo com a necessidade.
Já para ingresso como soldado, o edital fixa 800 vagas no Curso de Formação de Soldados Bombeiro
Militar. Destas, para o quadro de praças combatentes, são oferecidas 770 vagas e para o quadro de
praças especialistas (músico), 30 vagas.
O curso, com duração de seis meses, será ministrado na Região Metropolitana de BH e nas cidades
definidas pelo edital, sob a coordenação da Academia de Bombeiros Militar (ABM). O candidato
aprovado e convocado será incluído na graduação de soldado de segunda classe, com vencimento
inicial de R$ 2.152,06, mais benefícios. Após o curso, ele será declarado soldado de primeira classe.
Para as vagas dos participantes do Curso de Formação de Soldados, as inscrições vão de 20 de
fevereiro a 10 de abril de 2013 e a taxa de inscrição é de R$ 90,00.
Para as vagas dos participantes do Curso de Formação de Oficiais, as inscrições começam no dia 20
de fevereiro e terminam no dia 27 de março de 2013. A taxa de inscrição é de R$110,00.
Em ambos os casos, é preciso ser brasileiro nato, ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos no
início do curso (nascidos entre 26/09/1995 e 26/09/1983), ensino médio completo (2º grau) ou
equivalente até a data da matrícula e altura mínima de 1,60 m.
Para saber mais sobre o concurso acesse os editais: Curso de Formação de Ofíciais 2013 e Curso de
Formação de Soldados 2013.
Os editais também estão disponíveis no site da Fumarc, organizadora do concurso:
http://www.fumarc.com.br
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