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EDITAL Nº 001/BOPE/PMPI/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO XI ESTÁGIO DE APLICAÇÕES 

TÁTICAS DO BOPE (EAT/2019). 

 

O Comandante do Batalhão de Operações Especiais, no uso de suas atribuições 

torna pública as instruções reguladoras para a realização do XI ESTÁGIO DE 

APLICAÇÕES TÁTICAS DO BOPE, que se regerá pelo estabelecido neste 

Edital. 

1. DAS VAGAS 

As vagas para o XI Estágio de Aplicações Táticas do BOPE, serão 

exclusivamente para os integrantes das PMPI, estes deverão pertencer ao 

Quadro de praças, conforme quadro a seguir: 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DO IX ESTÁGIO DE APLICAÇÕES 

TÁTICAS DO BOPE 

LOTAÇÃO Nº DE VAGAS ESTIMADAS 

PMPI (CPM I / CPM II / CPE)  13 

PMPI (CPSA/CPCE/CPLMN) 35 

BOPE 2 

TOTAL 50 

 

Distribuições de Vagas e Outras Considerações:  

a) O Efetivo do BOPE concorrerá apenas para as vagas disponibilizadas para a 
Unidade;  

b) Caso o número de vagas disponibilizadas ao efetivo de qualquer grande 
comando  não sejam preenchidas, estas vagas serão remanejadas para os 
outros grupos que tenham mais candidatos inscritos que numero de vagas, 
conforme melhor nota no Teste de Aptidão Física e  classificação dos demais 
candidatos da PMPI;  

 

2. DOS REQUISITOS 

Para Inscrever-se no XI Estágio de Aplicações Táticas do BOPE o estagiário 

deverá no ato da inscrição preencher os seguintes requisitos: 

a) Ser policial militar da ativa pertencente ao Quadro de Praças da PMPI 
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b) Estar em pleno exercício de suas funções; 

c) Entregar até a data pertinente o formulário de inscrição devidamente 

preenchido e assinado; 

d) Estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM; 

e) Se do sexo feminino, não está no período de gestação; 

f) Não estar no gozo de Licença Especial (L.E), para tratar de interesse particular 

(LTIP), para tratamento de saúde de pessoa da família (LPSPF), ou com 

dispensa médica; 

g) Não estar frequentando curso interno ou externo, seja ou não do interesse da 

corporação; 

h) Não estar agregado em quaisquer situações previstas no Estatuto dos 

Policiais Militares; 

i) Não estar respondendo, ao tempo da inscrição, inquérito policial militar, civil ou 

equivalente; 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 

todos os requisitos previsto no item 2.“DOS REQUESITOS”, sendo de sua inteira 

responsabilidades os prejuízos decorrentes da sua inscrição e participação no 

processo seletivo. 

A Inscrição deve ser feita com o preenchimento da ficha de inscrição (anexo 1), 

e a ela dever ser anexada a documentação exigida. A ficha pode ser deixada na 

Sede do BOPE, ou enviada para o  e-mail: bope.cpe.pmpi@gmail.com, no 

Período de 04 de janeiro a 13 de janeiro de 2019. 

Qualquer dúvida acerca dessa etapa pode ser sanada através do seguinte  

contato: (whats app - 86 98858-1232 Funcional do BOPE). 

No dia 14 de janeiro de 2019, após o prazo final de inscrições o Comando do 

BOPE/PMPI enviará para DEIP, afixará no selotex  do Bope e divulgará no Site 

da PMPI a  relação com os candidatos inscritos que tiveram suas inscrições 

homologas. 

Não serão homologados os requerimentos de inscrição dos candidatos que:  
a) Forem encaminhados fora do prazo estipulado;  

b) Não atenderem a todos os requisitos exigidos.  
 

mailto:bope.cpe.pmpi@gmail.com
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4. INSPEÇÃO DE SAÚDE 

A inspeção de saúde, de caráter eliminatório, destina-se à verificação do estado 

de saúde do candidato, objetivando aferir se este reúne condições mentais e 

físicas para frequentar o curso, uma vez que, será submetido a diversos 

exercícios físicos e situações de estresse, fatores indispensáveis na formação 

do policial que realizará a capacitação proposta. 

O candidato deve Apresentar-se Na JMS, nos dias 15 e 21 de janeiro de 2019, 

levando os seguintes Exames: 

a)hemograma completo;  

b) glicose; creatina;  

c) TGP – TGO;  

d) RX tórax PA e perfil;  

e)ECGP;  

f)sumário de urina e  

g)Teste Ergométrico 

A marcação, realização e despesas com os custos dos exames são de 

responsabilidade dos candidatos. 

Os candidatos que obtiverem parecer "APTO” no exame darão prosseguimento 

no processo seletivo. 

 

5. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF 

O Teste de aptidão Física Exames tem caráter eliminatório e classificatório.  

Somente poderá submeter-se ao TAF o candidato considerado apto no Exame 

de Saúde; 

O TAF será aplicado nos dias conforme Protocolo constante no ANEXO “2” nos 

dias e 23 a 24 de janeiro de 2019. 

Os candidatos deverão apresentar-se ás 07:00, trajando o Uniforme de 

Treinamento Físico (para pratica desportiva) 4º A e devem levar o 4º B (sunga) 
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6. MATRÍCULA 

Será matriculado o candidato que tiver sido aprovado e classificado dentro do 

limite de vagas oferecidas, conforme critérios estabelecidos, e que preencher os 

requisitos exigidos no item 2 e apresentar a documentação solicitada. 

Para a matricula é necessário a apresentação da seguinte documentação:  

a) Ofício de apresentação do candidato autorizando a frequentar o estágio; 

b) Cópia do RGPM; 

c) Certidão de comportamento, e que  comprove que não está em gozo de L.E, 

L.T.I.P, L.P.S.P.F ou Dispensa Médica; 

d) Certidão negativa de antecedentes da justiça criminal comum e militar; 

e) Certidão negativa de antecedentes da justiça criminal federal; 

f) Certidão que comprove não está respondendo procedimentos administrativos 

por fatos ofensivos ao decoro da classe e à dignidade policial militar e que cause 

descredito da corporação; 

Serão nulas as matrículas feitas com erro ou má-fé e com inobservância das 

normas previstas neste edital. 

O não preenchimento de qualquer dos requisitos acima, implicará na perda do 

direito de matrícula. 

 

7. DO ESTÁGIO 

Será realizado no Batalhão de Operações Especiais – BOPE/PMPI, na Av. 

Marechal Castelo Branco, s/n – Bairro Ilhotas - Teresina - PI, Cep 64014 - 058, 

e outros locais regulados por nota de instrução especificas. 

 

8. APRESENTAÇÃO PARA O ESTÁGIO 

Os estagiários deverão apresentar-se para o estágio na sede do BOPE n em 28 

de janeiro de 2019, às 05:45H. 

Os alunos deverão apresentarem-se com o corte de cabelo  padrão em máquina 

1. 
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9. ENXOVAL DOS ALUNOS 

São materiais obrigatórios de porte do aluno do XI EAT: 

 2 (duas) Camisetas em malha preta com manga sem detalhe; 

 1 (um) Calções para corrida preto sem detalhe; 

 1 (uma) Sunga de banho preta sem detalhe; 

 1 (um) Par de tênis preto para corrida; 

 Coturnos pretos; 

 Cinto NA (Coldre, porta carregadores, Porta cantil, porta 
algemas, porta lanterna); 

 Lanterna pequena; 

 Cantil com bolsa de transporte; 

 Kit de limpeza de armamento; 

 Kit de higiene pessoal; 

 Kit de primeiros socorros; 

 1 (uma) mochila para ficar na área verde; 

 Óculos e protetor auricular; 

 Pasta azul (para documentos) 

 Kit para anotações (caneta e bloco de papel). 
 

10. DO PROCEDIMENTO 

Os materiais solicitados deverão ser acondicionados ou utilizados de acordo com 

o padrão estabelecido pela coordenação, bem como cada discente deve portar 

os kits consigo durante as instruções acondicionados na mochila. 

Durante o período de treinamento, aos discentes é proibido o uso de qualquer 

medicamento sem conhecimento prévio da coordenação, bem como é defeso a 

utilização de ergogênicos, salvo sob prescrição médica em ambos os casos.   

a) Regime Escolar 

O Estágio funcionará em regime de semi-internato com instruções regulares no 

período matutino, vespertino e noturno, bem como aos finais de semana, 

conforme a necessidade de cada disciplina devidamente prevista em QTS.  

 

11.  DO TRATAMENTO 

Os discentes  receberão um número de identificação na farda e cobertura  para 

efeito de controle e avaliação, podendo ser identificados por este durante todo o 

período de treinamento. 



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 
COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO 

BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 
 
 

 
 

12. DA AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 

As disciplinas descritas na estrutura curricular terão avaliações teórica e/ou 

pratica, individual e/ou coletiva, escrita e/ou oral de acordo com suas 

características e definidas por cada instrutor com a coordenação do treinamento. 

O comportamento do treinando será regulado por seu desempenho individual, 

através do conceito Fato observado (FO) positivo ou negativo, pelos instrutores 

e monitores e/ou pela coordenação do curso, contanto como qualitativo e terão 

valor de 0,10, os quais poderão ser somados ate o valor de 1,00 (um) ponto na 

media final de cada disciplina.   

Os alunos serão avaliados em todas as disciplinas com graus atribuídos de 0 a 

10, e nas atividades mediante conceito de apto e inapto. 

No decorrer das instruções os Instrutores, com o auxílio dos monitores, através 

das avaliações contínuas, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos 

relacionados aos procedimentos e qualidades física, técnica e tática, conforme 

parâmetros de avaliação dos instrutores. 

Serão considerados aprovados os treinandos que obtiverem média final igual ou 

superior a 6,0 (seis) pontos nas disciplinas e conceito apto em todas as 

atividades, fazendo jus ao certificado de conclusão do treinamento.   

 

13. DO DESLIGAMENTO 

O desligamento do discente poderá ser realizado a pedido ou de ofício, conforme 

análise do caso, encaminhado pelo instrutor à coordenação, ou desta para aos 

supervisores. 

 O policial militar discente será desligado do estágio, nas seguintes hipóteses: 

a. Solicitar; 

b. For reprovado em algumas das disciplinas; 

c. For considerado Inapto em alguma atividade obrigatória das disciplinas; 

d. Praticar falta grave, nos termos do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar; 

d. atentar  de forma grave contra a segurança individual ou coletiva; 
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8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

Após a conclusão do estágio, conforme ata de encerramento a SIESP do BOPE 

e Coordenação Pedagógica providenciará a confecção e encaminhamento à 

DEIP do Certificado para os estagiários, instrutores, monitores e equipe técnica; 

 

 

Os policiais concludentes farão jus ao uso de manicacas com a expressão 

“APLICAÇÕES TÁTICAS”; 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela supervisão e coordenação do estágio. 

  

Teresina, PI 02 de janeiro de 2019 

 

Renildo Alves Da Silva – CAP PM 
COORDENADOR DO XI EAT DO BOPE 

 

 

James Sean Pereira Macedo Almeida – TC PM 
Cmt do BOPE 

 

 

Francílio Alves Moura – Cap PM  
Subcmt do BOPE 
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ANEXO “1” - FICHA DE INSCRIÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O 

XI ESTÁGIO DE APLICAÇÕES TÁTICAS DO BOPE        

NOME:_______________________________________________________________________________________________ 

FILIAÇÃO:__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________________________________________________________ 

GÊNERO:________________________________TELEFONE:__________CAMISA(TAMANHO)________________________ 

CALÇÃO (TAMANHO) ________________________________________________________________________________ 

RGPM_________________________________UNIDADE:_________POSTO/GRAD. _______________________________ 

CONTATO CHEFE IMEDIATO (nome/telefone)______________________________________________________________ 

ALERGIAS OU RESTRIÇÕES MÉDICAS:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

PLANO DE SAÚDE________________________TIPO SANGUINEO + RH________________________________________ 

EM CASO DE EMERGENCIA AVISAR: 

________________________________________________FONE:_____________________________________________ 

________________________________________________FONE:_____________________________________________ 

________________________________________________FONE:_____________________________________________ 

Teresina- PI, ________ de ________________________________ de 20__ 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

RGPM______________________ 

FOTO 3 X 4 
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ANEXO “2” – TESTE DE APTIDÃO FISICA 

PROTOCOLO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA CANDIDATOS 

Estágio de Aplicações Táticas – BOPE 

a) Corrida de 2 400 metros: de acordo com a tabela do item 5.5.2 – Tabela de índices 

(masculino) e item 5.5.3 – Tabela de índices (feminino) com índice definido pela DEIP; 

 

 

 

b) Flexão na Barra Fixa: no mínimo 04 (quatro) execuções completas;  

c) Subida na corda com ajuda dos pés: no mínimo 06 (seis) metros;  

d) Abdominal supra com pernas flexionadas de acordo com a tabela do item II – Tabela 

de índices (masculino) e item III – Tabela de índices (feminino), o índice mínimo será 

definido pela DEIP;  

e) 50 m Natação (Avaliativo) 
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ANEXO “3 ”  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

DATA E/OU HORÁRIOS ATIVIDADES  LOCAL 

04 A 13 de JANEIRO DE 2019 BOPE OU ENVIO POR 

EMAIL Inscrições  

15 E 21 DE JANEIRO DE 2019 
JMS - HPM 

Inspeção de Saúde  

23 E 24 DE JANEIRO DE 2019   

Teste de Aptidão Física   BOPE 

28 DE JANEIRO  DE 2019 
BOPE 

Início das aulas 

08 DE FEVEREIRO DE 2019 
BOPE 

encerramento 
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ANEXO “4” – EXAME DE SAÚDE A SER APRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

REALIZAÇÃO DO IX ESTÁGIO DE APLICAÇÕES TÁTICAS DO BOPE 

 

 

O candidato deverá apresentar a Junta Médica de Saúde (JMS) no prazo previsto no 

cronograma de execução o exame médico, portando os exames: 

a) HEMOGRAMA COMPLETO,  
b) GLICOSE, CREATINA,  
c) TGP – TGO,  
d) ECG P,  
e) SUMÁRIO DE URINA E  
f) TESTE ERGOMÉTRICO   
g) BETA HCG (segmento feminino) 

 que deverá ser inspecionado e julgado expedindo parecer quanto à situação de APTO ou 

INAPTO para realização do Estágio 
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ANEXO “5” - LISTA DE MATERIAL DO ESTAGIÁRIO 

 

A fim de subsidiar a construção do processo ensino e aprendizagem, destaca-se a 

seguir, o material individual que cada discente deverá trazer consigo nas instruções a fim de 

viabilizar a execução das mesmas.   

MATERIAL INDIVIDUAL DO XI  ESTÁGIO DE APLICAÇÕES TÁTICAS DO BOPE 

 2 (duas) Camisetas em malha preta com manga sem detalhe; 
 

 1 (um) Calções para corrida preto sem detalhe; 
 

 1 (uma) Sunga de banho preta sem detalhe; 
 

 1 (um) Par de tênis preto para corrida; 
 

 Coturnos pretos; 
 

 Cinto NA (Coldre, porta carregadores, Porta cantil, porta algemas, porta 
lanterna); 

 

 Lanterna pequena; 
 

 Cantil com bolsa de transporte; 
 

 Kit de limpeza de armamento; 
 

 Kit de higiene pessoal; 
 

 Kit de primeiros socorros; 
 

 1 (uma) mochila para ficar na área verde; 
 

 Óculos e protetor auricular; 
 

 Pasta azul (para documentos) 
 

 Kit para anotações (caneta e bloco de papel). 
 


