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PORTARIA Nº 540, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011 

 

Designa Oficiais para comporem a Comissão Temporária para o 

aplicação de TAF e estabelece normas para a seleção de 

Policiais Militares para comporem o Efetivo de caráter 

permanente do Batalhão Especial de Pronto Emprego (BEPE) e 

dá outras providências. 

 
 

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ, no uso 

das atribuições que lhe conferem o inciso II do Art. 109, da Constituição Estadual;  

 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do Artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.529, 

de 20.10.1977, bem como o constante no Ofício nº 112/2011/GAB/SENASP/MJ, através do qual a 

Secretaria Nacional de Segurança Pública disponibiliza 17 (dezessete) vagas para policiais militares desta 

Corporação participarem do Batalhão Escola de Pronto Emprego da Força Nacional,  

 

CONSIDERANDO ainda, que o efetivo permanente da Força Nacional de 

Segurança Pública, tem por finalidade o apoio técnico e emprego de tropa operacional junto aos Estados-

membros, Distrito-Federal e órgãos públicos federais com poder de polícia, na consecução de atividades e 

serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

em situações extraordinárias, após o efetivo engajamento da entidade pública governamental solicitante 

na solução da demanda, sem a obtenção do efetivo êxito, na forma do Acordo de Cooperação Federativa 

nº de agosto de 2009, RESOLVE:  

 

Art. 1º - Determinar que sejam iniciadas as atividades referentes à seleção dos 

policiais militares a fim de comporem o efetivo desta Polícia Militar que permanecerá mobilizado à 

disposição do Batalhão Escola de Pronto Emprego da Força Nacional de Segurança Pública 2011-2012 

(BEPE/FNSP), nos termos especificados a seguir:  
 

I - As vagas disponibilizadas para a Polícia Militar estão distribuídas da 

seguinte forma:  

Posto/Graduação QUANT. VAGAS 

CAP 01 

TEN 02 

SUBTEN/SGT 02 

CB/SD 12 

 

II - Os requisitos para seleção dos integrantes do Batalhão Escola de Pronto 

Emprego da Força Nacional de Segurança Pública, nos termos do Ofício nº 112/2011/GAB/SENASP/MJ, 

são os seguintes: 
 

a. Não possuir INC (INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO DE 

CONHECIMENTOS); 

b. Não possuir condenação penal nos últimos três anos; 

c. Não ter sido responsabilizado ou condenado pela prática de infração 

administrativa grave, pelos últimos três anos; 

d. Não estar respondendo a processo administrativo (Conselho de Justificação 

ou Disciplina) ou processo criminal na Justiça Comum ou Militar; 
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e. Estar classificado no mínimo no comportamento “BOM”; 

f. Possuir no mínimo 03 (três) anos de experiência profissional na atividade 

operacional, não devendo estar afastado desta a mais de um ano; 

g. Ser considerado apto em inspeção de saúde realizada na instituição de 

origem com a apresentação da respectiva ATA; 

h. Ser considerado apto em teste de aptidão física a ser realizado nos termos 

discriminados na Tabela aprovada pela Portaria nº 09/2010/SENASP/MJ;  

i. Ter disponibilidade para ser convocado a qualquer tempo para integrar o 

efetivo da Força Nacional de Segurança Pública por período de ate 01 (um) ano, 

com possibilidade de prorrogação por mais 30 (trinta) dias; 

j. Em casos especiais poderão ser definidos outros critérios de acordo com as 

necessidades de treinamentos específicos; 

k. Não se encontrar mobilizado pela Força Nacional; 

l. Apresentar Certidões Negativas de Justiça Militar Estadual e Corregedoria; 

m. Encontrar-se com o Cartão de Vacinação em dia para Febre Amarela, 

Tétano, Hepatite A e B; 

n. Possuir Carteira Nacional de Habilitação no mínimo na categoria B com 

validade de seis meses ou superior;  

 

Parágrafo Único – Das 12 (doze) vagas destinadas às graduações de Cabos e 

Soldados, 01 (uma) será destinada à candidata do sexo feminino melhor classificada.  
 

Art. 2º  -  Determinar que as inscrições para realização do TAF, sejam feitas no 

período de 16.09.2011 a 26.09.2011, no período compreendido entre as 08h00 às 17h00min (dias úteis) e 

08h00 às 12h00 (sábados), na Diretoria de Ensino, Pesquisa e Instrução (DEIP), obedecendo o seguinte: 

 Para as inscrições provisórias o policial militar deverá apresentar somente a 

Carteira de Habilitação exigida, e assinar termo de compromisso confirmando 

que não possui a Instrução de Nivelamento de Conhecimento; 

 A homologação das inscrições dar-se-á até o dia 26.09.2011, depois que o 

inscrito apresentar as Certidões Negativas de Justiça Militar Estadual e 

Corregedoria, certidão de tempo de serviço e certidão dos assentamentos 

funcionais; 
 

Art. 3º - Determinar que a Junta Médica de Saúde (JMS/PMPI) realiza a 

inspeção de saúde nos policiais militares que tiverem suas inscrições homologadas no dia 27.09.2011, a 

partir das 08h00, e providências quanto a confecção e encaminhamento da Ata para este Comando-Geral. 

 

Art. 4º - Designar os Oficiais abaixo relacionados para constituírem a 

Comissão Temporária para aplicação do Teste de Aptidão Física, para, sob a presidência do primeiro, 

aplicar o TAF: 

I. PRESIDENTE:  

 Ten Cel PM 10.5945-84 GEORGE AFONSO FÉLIX DE CARVALHO; 
 

II. MEMBROS: 

 Cap PM 1010570-93 FÁBIO ABREU COSTA; 

 1º Ten PM 10.12394-00 MARCONI MONTEIRO MARTINS. 
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Art. 5º - Estabelecer que o TAF seja realizado no dia 28.09.2011, das 

07h00min às 13h00, na sede da Companhia RONE/BOPE, situada na Alameda Parnaíba, Bairro Pirajá, 

somente com os militares inscritos que estiverem com suas inscrições homologadas pelo Interlocutor da 

Força Nacional, observado o seguinte: 

 

I  – O Teste de Aptidão Física será aplicado nos termos estabelecidos na 

Portaria nº 009/2010/SENASP/MJ, constante no Anexo V e VI do Ofício nº 

112/2011/GAB/SENASP/MJ, o qual segue anexo a presente Portaria; 

 

II – Os candidatos que obtiverem melhor desempenho no TAF, aferidos de 

acordo com a tabela acima citada, serão convocados em ordem decrescente de pontuação obtida; 

 

III – Em caso de empate entre os candidatos, o critério de desempate será o de 

antiguidade, dentro do respectivo posto ou graduação; 
 

Parágrafo Único - Os Policiais Militares selecionados, serão mobilizados para 

atuar de forma integrada na Força Nacional de Segurança Pública, ficarão sob coordenação do Ministério 

da Justiça, durante o período de 01 (um) ano, a partir da apresentação do efetivo na sede do BEPE, 

prorrogável por mais 30 (trinta) dias, mas não deixam de integrar o quadro funcional de seu respectivo 

órgão, observadas a legislação específica e farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista 

no art. 6º da Lei no 11.473, de 10 de maio de 2007 (DOU de 11.5.2007). 

 

Art. 6º - Na hipótese de permanecerem vagas sem preenchimento em 

decorrência de motivos eventuais, poderá, a critério do Presidente da Comissão de Seleção Interna do 

BEPE - FNSP, ser convocados para supri-las, os candidatos aprovados que seguirem na rigorosa ordem 

de classificação, dentro de seus respectivos postos e/ou graduações. 

 

Art. 7º - Os casos omissos que venham se constituir relevantes para o bom 

desenrolar da Seleção, serão solucionados, respectivamente, pelo Presidente da Comissão de Seleção 

Interna do BEPE - FNS e em último caso, pelo Comandante-Geral. 

 
Art. 8º - Estabelecer que após a conclusão dos trabalhos da Comissão sejam 

encaminhados ao Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí, para as providências.  

 

Art. 9º - Determinar que os órgãos competentes tomem conhecimento e 

providências decorrentes deste ato. 

 

 

 

 

RUBENS DA SILVA PEREIRA - Coronel PM 

Comandante-Geral da PMPI 
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PORTARIA Nº 540, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011 

 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

DATA HORÁRIO LOCAL EVENTO 

16 a 26/09/2011 08h00 às 17h00 DEIP 
Inscrição provisória e 

Apresentação das certidões 

26/09/2011 
 

08h00 às 17h00 DEIP Homologação das inscrições  

27/09/2011 08h00 DEIP Encaminhamento dos candidatos à JMS/PMPI 

28/09/2011 07h00 às 13h00 RONE/BOPE Teste de Aptidão Física  

28/09/2011 15h00 às 17h00 DEIP 
Divulgação dos resultados e confecção da ATA do 

TAF 

29/09/2011 10h00 GAB. CMDO Homologação dos resultados pelo Comandante-Geral 

30/09/2011 10h00 GAB. CMDO Encaminhamento do Ofício para SENASP/DFNSP 

15/10/2011 - DEIP 
Convocação dos policiais militares selecionados para 

viagem e apresentação dos mesmos no DFNSP 

  
 


