
  

  
PPOOLLÍÍCCIIAA  MMIILLIITTAARR  

CCEENNTTRROO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
  

EEDDIITTAALL  NNºº  00002299//22001100--CCEEPPMM  
 

O DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, no uso de suas 
atribuições, conferidas pela Lei Nº 5.264, de18 de abril de 1990 (Sistema de Ensino da 
PMPB), c/c a Lei Complementar nº 87, de 02 de dezembro de 2008 (Organização 
Estrutural e Funcional da PMPB) RESOLVE: 

 

Tornar público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições 
para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM SEGURANÇA PÚBLICA 
(CESP/2010 – Turma B), na forma do presente Edital. 

 

1.  DADOS GERAIS SOBRE O CURSO 
O Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP) tem equivalência ao Curso 

de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), para os decorrentes efeitos legais, e integra o 
Programa de Pós-graduação do Centro de Educação da Polícia Militar. 

 

1.1  OBJETIVO 
Capacitar os diversos atores sociais envolvidos na implementação das políticas 

públicas, com graduação de ensino superior, para, de forma integrada e articulada, planejar 
e desenvolver o trabalho de gestão da segurança pública, a luz dos respectivos Planos 
Nacional e Estadual. 

 

1.2  CLIENTELA 
Serão oferecidas 34 (trinta e quatro) vagas à profissionais de segurança pública. 
Se militar, o candidato deverá estar ocupando o posto de oficial intermediário, 

graduado no Curso de Formação de Oficiais (CFO) ou equivalente. 
Não obstante, em princípio, as vagas supramencionadas deverão ser preenchidas da 

seguinte forma: 
 

 18 (dezoito) vagas para candidatos da Polícia Militar da Paraíba; 

 02 (duas) vagas para candidato do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba; 

 01 (uma) vaga para candidato da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PB); 

 01 (uma) vaga para candidato da Polícia Civil da Paraíba (PC-PB); 

 12 (doze) vagas para candidatos de outros Estados da Federação. 
 

1.3  CARGA HORÁRIA 
480 h/a (quatrocentos e oitenta horas-aula), referente ao período presencial. 
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1.4 LOCAL DO CURSO 
O CESP realizar-se-á no Centro de Educação da Polícia Militar, localizado na Rua Cel 

Dr. Francisco de Assis Veloso, S/Nº, Mangabeira VII, João Pessoa - Paraíba. 
 

1.5  PERÍODO DE REALIZAÇÃO 
O CESP funcionará no período de 23 de agosto de 2010 a 31 de maio de 2011; 

sendo, os primeiros 05 (cinco) meses, presenciais, destinados às atividades escolares e o 
restante às atividades de pesquisa. 

 
 

2. INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser efetivadas junto ao Centro de Pós-Graduação e Pesquisa 

(CEPE), do dia 01 de julho ao dia 07 de julho de 2010, no horário de 08h00min às 
13h00min, com a entrega de requerimento específico, para os candidatos da PMPB, e, 
mediante ofício de indicação, para os integrantes de outras instituições. 

 

2.1 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
A homologação das inscrições será efetuada até o dia 09 de julho de 2010. 
 
3. PROCESSO SELETIVO 
3.1 DA SELEÇÃO 
A seleção dos candidatos será efetivada em conformidade com os seguintes critérios: 

a) Inspeção de Saúde (teste ergométrico, raio “X” do tórax, hemograma completo e 
glicemia), de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da instituição a que pertencer o 
candidato; 

b) Exame de Aptidão Física (flexão de braço, corrida e abdominal), de caráter 
avaliatório, sob a responsabilidade da instituição a que pertencer o candidato. 
 

3.2 INSPEÇÃO DE SAÚDE 
A Inspeção de Saúde dos candidatos da PMPB deverá ocorrer no Ambulatório Médico 
Central (AMC) desta Corporação, nos dias 21 a 23 de julho de 2010, no horário de 
08h00min às 12:00 h, devendo o candidato comparecer ao local supracitado munido dos 
seguintes exames: teste ergométrico, raio “X” do tórax, hemograma completo e glicemia. 
 

3.3 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
O Teste de Aptidão Física (TAF) dos candidatos da PMPB realizar-se-á no complexo 
poliesportivo do Centro de Educação desta Corporação, nos dias 26 e 27 de julho de 
2010, no horário das 08h00min h às 12h00min, devendo, nesta ocasião, o candidato fazer 
entrega da Ata de Inspeção de Saúde. 
 

3.4 OCUPAÇÃO DAS VAGAS 
A ocupação das vagas destinadas aos integrantes da PMPB será pelo CRITÉRIO DE 
ANTIGÜIDADE, devendo o candidato ter cumprido as etapas descritas nos itens 
anteriores, bem como não incidir em nenhum impedimento legal para freqüentar o curso. 
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Os critérios para a ocupação das vagas destinadas a outras instituições serão 
estabelecidos pelas mesmas, porém os alunos indicados deverão ser postos a disposição 
da PMPB durante todo o curso (fases: presencial e de pesquisa). 
 

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E MATRÍCULA 
O resultado final será divulgado até o dia 30 de julho de 2010, no site e no boletim da 
Corporação. 
 

4.1 DA MATRÍCULA 
Para ter efetivada sua matrícula no CESP/2010-2ª Turma, o candidato classificado de 
acordo com este edital, deverá fazer entrega, no Centro de Pós-Graduação e Pesquisa 
(CEPE), até às 13h00min do dia 13 de agosto de 2010, dos seguintes documentos: 
 

a) Cópia autenticada do documento de identidade funcional; 
b) Cópia autenticada do CPF; 
c) 02 (fotos) 3X4, de frente e descoberto; 
d) Cópia autenticada de documento comprobatório da conclusão de Curso de 

Graduação (CFO, para militares); 
e) Cópia autenticada do Histórico Escolar do respectivo curso; 
f) Ata de Inspeção de Saúde, lavrada na Corporação de Origem. Exceto para os 

integrantes da PMPB; 
g) Ata de Exame de Aptidão Física, lavrada na Corporação de Origem. Exceto para 

os integrantes da PMPB; 
h) Documento do Comando da Corporação ou Dirigente da Instituição a que está 

vinculado, autorizando a sua participação no curso em pauta. Exceto para os integrantes 
da PMPB; 

i) Anteprojeto de pesquisa, contendo no máximo 10 páginas, (ver modelo em 
anexo). 
 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
a) A candidata que se encontrar grávida, ou vier a engravidar durante o período 

presencial, deverá apresentar laudo médico específico, autorizando a sua 
participação nas atividades do Curso, cabendo a mesma a responsabilidade 
decorrente da omissão do seu estado de gravidez. 

b) Calendário 

PERÍODO ETAPA 
SETOR 

RESPONSÁVEL 

De 01 a 07 jul 2010 Inscrição CEPE 

Até 09 jul 2010 Divulgação das inscrições homologadas CEPE 

21 a 23 jul 2010 Inspeção de Saúde dos CAP’s da PMPB AMC/PMPB 

26 e 27 jul 2010 Teste de Aptidão Física dos CAP’s da PMPB Comissão - TAF 

30 jul 2010 Divulgação do resultado final CEPE 

Até 13 ago 2010 Recepção de documentos para a Matrícula CEPE 

23 ago 2010 Apresentação   CEPE 

24 ago 2010 Início das Aulas CEPE 
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c) Durante o período presencial do Curso, disponibilizaremos alimentação; 
d) Não será oferecida hospedagem em ambientes coletivos do Centro de Educação; 
e) Competirá ao Diretor do Centro de Educação resolver os casos não previstos neste 

edital, sem prejuízo de recursos subsequentes e legais. 
 
 
 

João Pessoa – PB, 21 de junho de 2010. 
 
 
 
 

FFRRAACCIISSCCOO  DDEE  AASSSSIISS  CCAASSTTRROO  
Diretor 

 
 
 
HOMOLOGAÇÃO: 
João Pessoa - PB, 21 de junho de 2010. 
 
 
 
 

WWIILLDDEE  DDEE  OOLLIIVVEEIIRRAA  MMOONNTTEEIIRROO  ––  CCeell  QQOOCC  
               Comandante Geral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Rua Cel Dr. Francisco de Assis Veloso S/N - Mangabeira VII 
João Pessoa - PB   CEP  58.058-510 

Fone-Fax (083) 3213-9214 / 3213-9215 
Home:  www.pm.pb.gov.br    

E-mail: centrodeposgraduaçãoepesquisa@yahoo.com.br 
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