POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE PEDAGÓGICO – CPCP

CURSO DE TROPA MONTADA PARA OFICIAIS
EDITAL DE - 16/04/2013

O DEPARTAMENTO DE ENSINO da PMBA (DE), nos termos da Portaria n.º 040-CG/08,
publicada no BGO n.º 198, que estabelece procedimentos referentes à indicação de policiais
militares candidatos aos cursos e estágios promovidos pela PMBA ou em outras instituições e
dá outras providências, torna público no âmbito da PMBA abertura de inscrição e estabelece
normas relativas à realização do Processo Seletivo destinado ao Curso de Tropa Montada
para Oficiais – CTMon 2013.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O presente curso visa capacitar Oficiais Policiais Militares, para realização de
Policiamento Montado;
1.2 A supervisão pedagógica será realizada pelo DE, por meio da Coordenação de
Planejamento e Controle Pedagógico (CPCP), a Coordenação Pedagógica estará a cargo da
Academia de Polícia Militar (APM) com o apoio do Esquadrão de Polícia Montada – Esqd P
Mont;
1.3 Serão disponibilizadas 14 (quatorze) vagas para oficiais subalternos e intermediários do
QOPM e QOAPM de toda PMBA e 01 (uma) vaga para oficial do Esqd P Mont;
1.4 As inscrições ocorrerão conforme Cronograma (Anexo II), no protocolo do
Departamento de Ensino (DE-VPMB), situado à Avenida Dendezeiros, s/n.º, Bonfim,
Salvador-BA, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, sob a
responsabilidade da Comissão designada para coordenar o Processo Seletivo;
1.5 Os candidatos policiais militares deverão reunir as seguintes condições:
a) Ser integrante do QOPM ou QOAPM;
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b) Estar no efetivo exercício das suas funções, principalmente durante o período dos
Grandes Eventos – Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013 e Copa do Mundo
da FIFA Brasil 2014;
c) Não estar com sua liberdade cerceada por prisão provisória ou por sentença transitada
em julgado, nem encontrar-se submetido a processo ou procedimento administrativo
de qualquer natureza;
d) Não se encontrar afastado do serviço, no ato da inscrição: em razão de licença para
tratar de interesse particular; para tratamento de saúde da pessoa da família ou própria;
por motivo de acidente; por motivo de estar gestante; por estar cumprindo, ou em vias
de cumprir punição disciplinar e/ou criminal; e, por encontrar-se na condição de
desertor;
e) Não estar agregado para fins de reserva ou reforma;
f) Não ter sido julgado incapaz temporariamente ou definitivamente por motivo de
saúde.
1.6 São documentos necessários à inscrição:
a) Formulário de Requerimento de Inscrição no modelo previsto no Anexo II da Portaria
n.º 040-CG/08, de 23 Out 08;
b) Cópia e original da carteira de identidade funcional;
c) Curriculum Vitae simplificado, com histórico profissional resumido, indicando,
inclusive, eventual experiência do solicitante na área específica afeta ao objeto deste Processo
Seletivo;
d) 02 (duas) fotos 3 x 4 iguais e recentes do candidato devidamente fardado.
1.7 O ato da inscrição pelo candidato pressupõe o conhecimento deste Edital e aceitação das
condições e requisitos estabelecidos para o Processo Seletivo. O descumprimento das
disposições estabelecidas acarretará o cancelamento da inscrição ou matrícula do candidato;
1.8 O Setor de Pessoal da OPM do indicado deverá instruir a documentação de inscrição
(Formulário de Inscrição da PMBA – Anexo II da Portaria n.º 040-CG/08, publicado BGO nº
198, 28/10/2008) com informações pertinentes, inclusive a indicação do quadro a que
pertence, tomando por referência a Portaria n.º 055-CG/06, Publicada em Separata ao BGO
n.º 202, de 31 de outubro de 2006;
1.9 Ficará sujeito às normas disciplinares vigentes o candidato que, deliberadamente, deixar
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de informar ou informar erroneamente dados necessários à aferição dos critérios deste
Processo Seletivo, conforme previsto na Portaria n.º 040-CG/08, de 23 Out 08;
1.10 A lista de convocação será publicada na intranet PM/mural DE e em Boletim Geral
Ostensivo;
1.11 O curso será ministrado no turno matutino, por se tratar de assuntos, em sua maioria,
voltadas à atividade prática, facilitando assim o aprendizado e evitando a sua descontinuidade,
sendo contabilizados 200 horas/aula, distribuídas em 10 (dez) semanas, podendo, por
necessidade, serem utilizados os sábados e domingos;
1.12 As vagas serão preenchidas mediante Processo Seletivo, nos termos do presente Edital,
do qual constarão as seguintes etapas:
a) Inscrição;
b) Avaliação Médica;
c) Teste de Aptidão Física (TAF);
d) Teste de Habilidade Técnica (THT).
1.13 Serão aceitas inscrições por via SEDEX, desde que postadas até o dia anterior ao término
do período de inscrição, devendo o candidato no mesmo prazo enviar para o DE, através do
fax n.º (71) 3116-6331, o comprovante de postagem emitido pelo Correio e Formulário de
Requerimento de Inscrição, devidamente preenchido e assinado;

2. DA AVALIAÇÃO MÉDICA
2.1 A Avaliação Médica e o Teste de Aptidão Física serão realizados conforme Cronograma
(Anexo II);
2.2 A Avaliação Médica será realizada pelo Departamento de Saúde, por meio do Centro de
Perícias Médicas Militares (CPMM), a qual avaliará as condições de saúde do candidato,
emitindo parecer Apto ou Inapto do convocado, o que será publicado na intranet PM/mural
DE e no Boletim Geral Ostensivo;
2.3 Os candidatos com as inscrições deferidas serão submetidos à avaliação médica, devendo,
para tal fim, apresentar os seguintes exames:
a) Hemograma;
b) Glicemia;
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c) Colesterol total e frações;
d) Triglicérides;
e) Teste ergométrico;
f) Relatório cardiológico com carimbo, CRM e assinatura do médico;
g) Parasitológico de fezes;
h) Sumário de urina;
i) Raio-x do tórax.
2.4 Os exames elencados no item 2.3 deverão ter sido realizados no máximo 3 (três) meses
antes da publicação deste Edital;
2.5 Em razão da natureza do curso, será eliminado do processo seletivo o candidato que
receber parecer da Junta Médica “apto com restrição”.

3. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
3.1 O candidato considerado Apto na Avaliação Médica será convocado para realizar o Teste
de Aptidão Física (TAF) Tipo “A”, de acordo com o Manual de Avaliação Física da PMBA
(publicado na Separata ao BGO n.º 166, de 05 de setembro de 2006), levando em
consideração o gênero e a faixa etária, tendo caráter eliminatório e classificatório, de acordo
com os critérios estabelecidos naquele Manual;
3.2 Em face das especificidades da atividade, não será admitida a realização de TAF
adaptado, nem a supressão de quaisquer dos exercícios dele constante, não se aplicando ao
presente processo seletivo, o disposto na Portaria n.º 017-CG/11;
3.3 O Teste de Aptidão Física será realizado pelo Centro de Educação Física e Desportos
(CEFD), o qual avaliará as condições físicas do candidato, emitindo parecer Apto ou Inapto;
3.4 O resultado do TAF será divulgado na intranet PM/mural DE e do Boletim Geral
Ostensivo.
3.5 Na hipótese de igualdade de pontuação na nota final do TAF deverão ser observados, para
fins de desempate e ordem de classificação, os seguintes critérios, sucessivamente:
a) Grau hierárquico superior;
b) Maior antiguidade no respectivo posto;
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c) Maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento.

4. TESTE DE HABILIDADE TÉCNICA – THT
4.1 O Teste de Habilidade Técnica – THT, de caráter eliminatório, serve de parâmetro para a
avaliação do nível de conhecimento, habilidade e atitude do candidato para ser submetido a
atividades e treinamentos voltados à atuação de fração de tropa montada;
4.2 O THT compreenderá na execução de exercícios básicos específicos de “Volteio” que
servirão para avaliar a afinidade com o animal, equilíbrio, coragem e possibilidade de
emprego no PO Montado, sendo observado os parâmetros especificados no Anexo I deste
Edital;
4.3 A aplicação do THT será realizada pela comissão responsável pelo processo seletivo que
registrará os dados de cada prova em um formulário correspondente para cada candidato,
assinando-o juntamente com o candidato, no final das provas;
4.4 Será considerado Inapto no THT o candidato que não concluir qualquer das provas ou
executá-las de modo diverso do estabelecido no Anexo I deste Edital;
4.5 A Comissão referida no item 4.3 avaliará a execução dos testes pelo candidato, emitindo
parecer Apto ou Inapto, a ser publicado na intranet PM/mural DE e no Boletim Geral
Ostensivo;
4.6 Constituem etapas do Volteio, na forma como definido no Anexo I deste Edital:
a) Entrar e sair da baia;
b) Montar por salto;
c) Apear por salto;
d) Apear por cambalhota;
e) Ficar em pé na sela;
f) Abandonar e retomar o assento;
g) Conduzir o cavalo ao passo;
h) Conduzir o cavalo ao trote;
i) Manuseio do eqüino.
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4.7 Os exercícios a serem executados são os constantes da tabela abaixo:
EXERCÍCIOS

MOVIMENTOS

TOTAL

Entrar e sair da baia

Direção espáduas 0,5 / bucal 0,3 / posicionamento para saída 0,2

1,0

Montar por salto
Apear por salto

Posicionamento das mãos 0,1 / impulsão e membros superiores 0,3 / perna
0,1 Pêndulo 0,1 / posicionamento horizontal 0,3 / apear equilíbrio 0,1

1,0

Apear por cambalhota

Perna esquerda 0,1 / cambalhota 0,3 / apear equilíbrio 0,1

Em pé na sela

Posição pés 0,1 / em pé 0,2 / 20 segundos 0,2

1,0

Abandonar e retomar assento Perna s/ pescoço 0,2 / giro de corpo 0,6 / Perna s/ garupa 0,2

1,0

Conduzir cavalo ao passo

Posicionamento 0,2 / bucal 0,2 / demonstrar confiança 0,6

1,0

Conduzir cavalo ao trote

Posicionamento 0,2 / bucal 0,2 / demonstrar confiança 0,6

1,0

Manuseio do eqüino

Abraçar o pescoço 0,4 / deitar no dorso 0,4 / alisar garupa 0,2

1,0

4.8 O resultado de cada candidato será igual à média aritmética das notas da comissão;
4.9 O candidato que não obtiver nota 0,6 em cada exercício ou 0,8 na média aritmética de
todos os exercícios do THT será considerado inapto e, conseqüentemente, eliminado do
Processo Seletivo;
4.10 O resultado do THT, com os candidatos organizados em ordem decrescentes de
pontuação, será divulgado na intranet PM/mural DE e do Boletim Geral Ostensivo;

5. DOS RECURSOS
5.1 Do resultado da Avaliação Médica, do TAF e do THT caberá recurso por escrito ao
Diretor do DE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da respectiva publicação na
intranet PM/mural DE, devendo ser devidamente protocolado no DE.

6. DO RESULTADO DA MATRÍCULA
6.1 O resultado final do Processo de Seleção para o Curso de Tropa Montada para Oficiais,
organizado em ordem decrescente de classificação, será publicado na intranet PM/mural DE e
em Boletim Geral Ostensivo – BGO;
6.2 Terão direito à matrícula os candidatos convocados dentro do número de vagas que
preencherem as condições definidas no item 1.6 e que forem considerados aptos no Exame
Médico, no TAF e no THT;
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6.3 Os candidatos cuja classificação seja acima do número de vagas integrarão lista de
suplência, exclusivamente para fins de eventual convocação em caso de eliminação ou
desistência de algum dos classificados.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 O acompanhamento das publicações referentes a este processo seletivo é de
responsabilidade do candidato e de sua respectiva OPM;
7.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a indicação ou a matrícula do candidato, desde que
comprovada a falsidade de documentos ou de declarações prestadas, mediante o devido
processo legal;
7.3 Os candidatos deverão ser liberados do serviço no horário de realização das provas e não
deverão ser escalados após as 18 horas do dia imediatamente anterior;
7.4 Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer atos que o retifiquem, os
quais deverão ser publicados no mural/Intranet do DE, sendo de responsabilidade do
candidato e de sua respectiva OPM o conhecimento e acompanhamento de todas as
publicações de eventuais retificações;
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante-Geral da Corporação.

MOZART SANTOS LIMA - Cel PM
Diretor
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ANEXO I

CURSO DE TROPA MONTADA PARA OFICIAIS
EDITAL DE - 16/04/2013
PARÂMETROS PARA O TESTE DE HABILIDADE TÉCNICA – THT
PROVA
ENTRAR E SAIR DA BAIA
MONTAR POR SALTO E
APEAR POR SALTO
APEAR POR CAMBALHOTA E
FICAR EM PÉ NA SELA
ABANDONAR E RETOMAR O ASSENTO
CONDUZIR O CAVALO AO PASSO
CONDUZIR O CAVALO AO TROTE
MANUSEIO DO EQUINO

PONTOS

LOCAL

1,00
1,00
1,00

Esqd P Mont

1,00
1,00
1,00
1,00

DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS
ENTRAR E SAIR DA BAIA
O candidato deverá segurar o cabresto (bucal) sem arrastá-lo pelo chão; abrir a porta da baia;
chamar a atenção do animal de forma calma; se necessário, colocá-lo com uma de suas
laterais voltada para a porta da baia; entrar na baia em direção à espádua do animal; agradá-lo;
envolver o seu pescoço com a corda do cabresto e, em seguida, colocá-lo na cabeça do
animal.
Para sair da baia, o candidato empunhará a corda do bucal com a mão esquerda e segurará o
animal com a mão direita pelo bucal, próximo à cabeça. Em nenhum momento o bucal poderá
entrar em contato com o solo.

MONTAR POR SALTO
Ao comando de “Por salto, a cavalo!” – o candidato deverá se posicionar ao lado esquerdo da
sela, de frente para ela; colocar a mão esquerda no cepilho e a mão direita na patilha; com
impulso de flexão das pernas lança-se energicamente para cima elevando-se nos pulsos até a
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altura de sustentação dos braços e, após, aí permanecer um instante, nessa posição, cobre a
sela com a perna direita sobre a garupa do animal. Em nenhum momento o candidato poderá
encostar o tronco na sela para se apoiar.

APEAR POR SALTO
Ao comando de “Por salto, a pé!” – o candidato apoiará as mãos na frente da sela; em
seguida, executará um movimento pendular com ambas as pernas que irão a frente,
inicialmente; ao retornar as pernas para trás, o candidato, com a ajuda dos membros
superiores, impulsionará o corpo para cima, deixando-o paralelo ao solo, chocará os
calcanhares, apeando ao lado esquerdo do animal em pé e equilibrado.

APEAR POR CAMBALHOTA
Ao comando de “Por cambalhota, a pé!” – o candidato passará a perna esquerda sobre o
cepilho, tomando assento de lado sobre a sela; segurará o cepilho com a mão esquerda e a
patilha com a mão direita; descerá um pouco o assento para o lado direito do cavalo como se
fosse pular no solo; levantará as pernas apoiando as costas sobre o assento da sela, deixando a
cabeça baixar-se para o lado esquerdo do cavalo, apoiando-a na aba, continua girando as
pernas sobre o corpo e, a uma posição de segurança, já com as pernas sobre o tronco, do lado
esquerdo do cavalo, solta-se as mãos caindo de pé sobre o solo equilibrado.

EM PÉ NA SELA
Ao comando de “Em pé na sela, executar!” – o candidato, estando montado, apoiará as
mãos na sela e ficará em pé no assento; os joelhos deverão estar totalmente esticados bem
como todo o corpo; os membros superiores deverão estar paralelos ao solo e o olhar fixo à
frente; o candidato deverá ficar, no mínimo, 20 segundos nesta posição.

ABANDONAR E RETOMAR O ASSENTO
Ao comando de “Pela esquerda, abandonar e retomar o assento, executar!” – o candidato
passa a perna direita sobre o cepilho sentando-se de lado na sela, gira o tronco pela direita e
segura a patilha com a mão direita e o cepilho com a mão esquerda, retira as nádegas da sela,
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ficando de frente para o cavalo, sustenta-se nos braços por um instante e cobre a sela com a
perna direita, retomando o assento sem choque.

CONDUZIR O CAVALO (PASSO E TROTE)
Ao comando de “Preparar para conduzir cavalo à mão!” – o candidato segurará o animal
pelo bucal, com a mão direita na altura do mento e, com a mão esquerda, segurará a corda do
cabresto sem deixar arrastá-la no chão. Posicionar-se-á ao lado esquerdo, na altura do terço
anterior do pescoço do animal, e aguardará o comando da andadura. Ao comando de “Ao
Passo / Ao Trote!” – o candidato andará / trotará ao lado do animal mantendo a posição
anterior.

MANUSEIO DO EQÜINO
O candidato deverá, inicialmente, aproximar-se do animal sem movimentos bruscos e ao lado
do pescoço, abraçá-lo, de maneira que os braços envolvam todo o pescoço do animal. Logo
após, deitará em decúbito ventral sobre o dorso do animal, perpendicularmente a ele,
permanecendo por 10 segundos nesta posição, de forma relaxada. Finalmente alisará a garupa
do lado esquerdo e depois do lado direito.
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ANEXO II
CURSO DE TROPA MONTADA PARA OFICIAIS
EDITAL DE - 16/04/2013
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

EVENTOS

DATA

LOCAL

HORARIO
08h00 às 12h00
13h00 às 17h00

GERENCIAMENTO

Inscrições

08 a 12 Abr 13

VPMB/DE

Publicação da lista de
inscrições deferidas
Apresentação na CPMM dos
inscritos para Avaliação
Médica
Resultado Provisório da
Avaliação Médica
Recurso da Avaliação
Médica
Resultado dos Recursos e
Publicação definitiva da
Avaliação Médica
Teste de Aptidão Física
Resultado provisório do
TAF
Recurso do TAF
Resultado dos Recursos e
Publicação definitiva do
TAF
Teste de Habilidade
Específica (THT)
Resultado provisório do
THT
Recurso do THT
Resultado do Recurso e
Publicação definitiva do
THT, Resultado final e
Divulgação do local e
horário de Apresentação
Apresentação

16 Abr 13

Mural/Intranet

Até as 18h00

DE

VPMB/CPMM

08h00

DE/CPMM

Mural/Intranet

Até as 18h00

DE/CPMM

DE

Até as 17h00

DE/CPMM

Mural/Intranet

Até as 18h00

DE/CPMM

29 e 30 Abr 13
03 Mai 13

VPMB/CEFED

08h00

DE/CEFED

Mural/Intranet

Até as 18h00

DE/CEFED

06 Mai 13

DE

Até as 17h00

DE/CEFED

08 Mai 13

Mural/Intranet

Até as 18h00

DE/CEFED

Esqd P Mont

08h00

Comissão

Mural/Intranet

Até as 18h00

DE

14 Mai 13

DE

Até as 17h00

DE/CPCP

17 Mai 13

Mural/Intranet

Até as 18h00

DE

20 Mai 13

Salão Nobre

Às 09h

DE

DE/CPCP

17 e 18 Abr 13

22 Abr 13
23 Abr 13
26 Abr 13

09 Mai 13
13 Mai 13

Fonte: DE-CPCP - Abril 2013

MOZART SANTOS LIMA-CEL PM
DIRETOR
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