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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA

2º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MOTO PATRULHAMENTO TÁTICO –
CEMPT/2018
EDITAL N° 001/DEIP/2018, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.
O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais torna público para conhecimento dos interessados que estarão abertas as
inscrições do processo seletivo para o 2º Curso de Especialização em Moto Patrulhamento Tático
- CEMPT, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.
1

OBJETIVO
O Curso de Especialização em Moto Patrulhamento Tático - CEMPT tem como objetivo

qualificar policiais militares, visando atingir os objetivos de treinamento especializado, aplicando
modernos conceitos e táticas diferenciadas. Assim, após a conclusão do curso o policial militar
estará apto a difundir e disseminar tais conhecimentos, mantendo sempre os princípios da filosofia
doutrinária do Moto patrulhamento Tático.
Permitir aos policiais militares a aquisição de conhecimentos e técnicas necessárias que
possibilitem o desempenho das atividades atinentes a Companhia de Comando de Ação Rápida CAR.
Habilitar os componentes do Curso de Especialização em Motopatrulhamento Tático –
CEMPT a desenvolverem as funções previstas no serviço Policial Militar do CAR.
Proporcionar o conhecimento teórico e prático aos Policiais Militares alunos do 2º CEMPT
que lhes permitam desenvolver com eficiência, segurança e homogeneidade as funções do
policial de moto patrulhamento, padronizando as ações dentro das missões inerentes ao policial
do CAR.
2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Construir a disciplina consciente e a responsabilidade profissional no exercício da

pilotagem;
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Adotar postura profissional nos cuidados com a abordagem, bem como atitude ética no
exercício das atividades;
Conhecer as técnicas e os cuidados indispensáveis na segurança durante abordagem com
o emprego de motocicletas e a pilotagem operacional;
Conhecer as técnicas e os cuidados indispensáveis à segurança durante os
deslocamentos no trânsito;
Aumentar a desenvoltura do condutor de motocicleta policial, eliminando vícios e
automatismos prejudiciais à segurança na condução da motocicleta;
Desenvolver a habilidade na condução da moto possibilitando maior segurança diante de
condições adversas;
Padronizar os princípios da abordagem pelos componentes da equipe policial
motociclística especializada.
3

JUSTIFICATIVA
Devido ao crescente desenvolvimento urbano, que em sua maioria, traz consigo o trânsito

caótico nas grandes capitais, torna-se mais difícil e demorada a resposta às ocorrências policiais
por parte do poder público. Quando falamos de atendimento a ocorrência policial, torna-se mais
delicado o assunto, tendo em vista que a pratica delituosa exige do policial militar uma ação rápida
e precisa.
A Policia Militar tem como missão constitucional, no campo da Segurança Pública, o dever
de fazer frente a todo o tipo de ocorrência que, direta ou indiretamente, comprometam
negativamente os índices de tranquilidade pública. Assim sendo, faz-se necessário que a
instituição polícia militar esteja preparada técnica, tática e operacionalmente, para enfrentar com
eficiência e eficácia os crimes que exijam atuação de policiais especializados em ocorrências
complexas, buscando sempre atender aos anseios da sociedade, com a dinamicidade e rapidez
inerente ao moto patrulhamento tático.
Neste caso, justifica-se a necessidade da qualificação dos profissionais de Segurança
Pública para atuarem de maneira eficiente e efetiva na segurança da sociedade. Assim a
Segurança Pública se faz com métodos, estratégias e ações de profissionais com vistas a
resultados satisfatórios no cenário de criminalidade e desajustes sociais. A antecipação e
adequação dos procedimentos operacionais preventivos, do processo de formação e do
treinamento, são necessidades urgentes, as quais se alcançam por intermédio de capacitação e
integração de todos os agentes das forças públicas.
4

DAS VAGAS
Serão disponibilizadas 60 (sessenta) vagas, com datas de realização conforme item 7,

assim distribuídas:
18 vagas - Batalhão ROTAM;
02 vagas - Comando Especializado da PMMT;
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05 vagas - Comando Regional I - Cuiabá;
02 vagas - Comando Regional II - Várzea Grande;
02 vagas - Comando Regional III - Sinop;
02 vagas - Comando Regional IV - Rondonópolis;
02 vagas - Comando Regional V - Barra do Garças;
02 vagas - Comando Regional VI - Cáceres;
02 vagas - Comando Regional VII - Tangará da Serra;
02 vagas - Comando Regional VIII - Juína;
02 vagas - Comando Regional IX - Alta Floresta;
02 vagas - Comando Regional X - Vila Rica;
02 vagas - Comando Regional XI - Primavera do Leste;
02 vagas - Comando Regional XII - Pontes e Lacerda;
02 vagas - Comando Regional XIII - Água Boa;
02 vagas - Comando Regional XIV - Nova Mutum;
02 vagas - Comando Regional XV - Peixoto de Azevedo;
Coirmãs:
- Polícia Militar de Roraima;
02 vagas;
- Polícia Militar do Rio de Janeiro;
02 vagas;
- Polícia Militar de Alagoas;
02 vagas;
- Polícia Militar do Paraná;
01 vagas.
1.2 Caso as vagas destinadas aos Comandos Regionais II à XV não sejam preenchidas,
estas serão destinadas a Policiais do Comando Regional I, Batalhão ROTAM ou coirmãs.
1.3 Os casos omissos em relação as vagas das coirmãs serão definidas diretamente com a
coordenação do 2º Curso de Especialização em Moto Patrulhamento Tático - CEMPT/2018.
5

DAS EXIGÊNCIAS
Para inscrição e participação no curso, o candidato deverá atender às seguintes

exigências:
5.1 Requisitos para inscrição:
Os candidatos deverão observar o que prescreve a Lei Complementar nº 408, de 01
de julho de 2010, bem como os requisitos gerais e específicos abaixo elencados:
a. Ser VOLUNTÁRIO;
b. Ser, CAPITÃO, TENENTE, ASPIRANTE, SUBTENENTE, SARGENTO, CABO ou
SOLDADO da PMMT;
c. Estar classificado no comportamento “BOM”;
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d. Possuir Carteira Nacional de Habilitação - categoria A;
e. Estar no efetivo exercício de suas funções Policiais Militares, desempenhando
estas na área operacional ou de ensino;
f. Não estar respondendo a Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou
Processo Administrativo Demissório, e não ter sido condenado por conduta que afete contra a
honra e o pundonor policial militar;
g. Não estar condenado à pena de suspensão do cargo ou função, prevista na
legislação brasileira;
h. Encontrar-se apto na verificação da conduta profissional (extrato de alteração)
i. Não se encontrar em licença para tratamento de interesse particular;
j. Não estar em cumprimento de sentença condenatória com pena privativa de
liberdade ou em gozo de “sursis”;
k. Ser considerado apto nos exames médicos solicitados pela Junta Médica da
PMMT;
l. Estar apto na Avaliação de Desempenho Físico – ADF, realizado no processo
seletivo;
m. Ser considerado apto no Teste de Aptidão Motociclística - TAM, realizado na sede
do Batalhão ROTAM.
n. Apresentar declaração nos moldes do anexo "C" devidamente assinado,
informando não estar respondendo a nenhum dos crimes previstos no artigo 51, §3º, do Decreto
Estadual nº 2.268 de 10 de abril de 2014 (tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência
sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina),
bem assim não estar submetido a processo demissório;
o. A fidedignidade e a autenticidade de todas as informações prestadas, bem como
das documentações apresentadas, serão de inteira responsabilidade do candidato;
p. Sendo constatada, a qualquer tempo, a inveracidade/falsidade de qualquer
informação ou documento entregue, será cancelada a inscrição efetivada e anulados todos os
atos dela decorrentes, respondendo o candidato pelo ato praticado na forma da lei.
5.2 Da comprovação dos requisitos de inscrição:
O candidato ao Curso de Especialização em Moto Patrulhamento Tático deverá, no
ato de sua inscrição, juntar documentos da lavra de seu comandante/chefe imediato (Anexo “B”),
no qual este informa que o candidato atende a todos os requisitos de inscrição conforme item 5.1
do presente edital, responsabilizando-se assim pelas informações prestadas, além disso, que foi
informado da participação do candidato no presente Curso.
6. DO PROCESSO SELETIVO
6.1 Publicidade do edital
É a fase inicial do processo de seleção e destina-se a divulgação no site da Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso, do edital do curso para conhecimento dos interessados, visando à
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transparência do ato administrativo de capacitação profissional para servir a população do Estado
de Mato Grosso.
Dessa forma, o presente edital será publicado em Boletim Geral Eletrônico da PMMT
disponibilizado no site http://www.pm.mt.gov.br.
6.2 Inscrição e publicação dos inscritos
A inscrição dos candidatos interessados se dará por meio do preenchimento da ficha
constante no anexo “A”, juntando cópia da identidade funcional e Carteira Nacional de Habilitação,
declaração do comandante/chefe imediato do candidato, conforme anexo “B”, seguida da
declaração de Idoneidade conforme anexo "C", os quais deverão ser encaminhados ao
BATALHÃO ROTAM, através do e-mail siesprotam@gmail.com entre os dias 05/02/2018 a
16/02/2018, ou na sede do Batalhão ROTAM nos horários compreendidos entre 14h00min e
18h00min.
As documentações encaminhadas posteriormente à data acima mencionada serão
desconsideradas.
A lista de candidatos inscritos e aptos para realizar a Avaliação de Desempenho Físico
será publicada no dia 19/02/2018 em Boletim Geral Eletrônico da PMMT disponibilizado no site
http://www.pm.mt.gov.br, sendo válidas apenas as inscrições encaminhadas ao BATALHÃO
ROTAM, até o dia 06/02/2018, e preenchidas conforme os anexos “A” e “B” deste edital.
6.3 Análise dos requisitos de inscrição e validação das inscrições
É a fase em que serão analisados os documentos de inscrição pela equipe de
coordenação do curso, visando verificar se os requisitos exigidos foram atendidos para legitimar e
efetivar a inscrição do candidato.
Portanto, serão analisadas as inscrições consideradas válidas conforme item 5.2.
6.4 Avaliação de Desempenho Físico – ADF
A Avaliação de Desempenho Físico - ADF, será aplicada conforme Portaria nº
001/QCG/CEF, de 24 de março de 2015, publicado em BGE da PMMT de nº 1219, de 31 de
março de 2015.
Os exercícios físicos estão especificados nos Anexos “C” e “D” que contém o mínimo
exigido para que o candidato seja considerado apto nos testes físicos. Os locais e horários de
realização da Avaliação de Desempenho Físico – ADF serão previamente divulgados.
6.4.1 A Avaliação de Desempenho Físico será composta por 5 (cinco) exercícios, a saber:
6.4.1.1 Exercício de Abdominal Remador
6.4.1.2 Exercício de Flexão de Braço
6.4.1.3 Exercício de Barra Fixa
6.4.1.4 Corrida 12 Minutos (Cooper)
6.4.1.5 Natação
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6.4.2 O candidato deverá apresentar no dia da avaliação de desempenho físico um
Atestado Médico expedido e assinado por médico cardiologista com data não superior a 05 (cinco)
dias antecedentes à Avaliação de Desempenho Físico sob pena de ser eliminado
automaticamente do processo seletivo.
6.4.3 Os candidatos das Coirmãs deverão realizar os Testes de Aptidão Física e Inspeção
de Saúde nas referidas Instituições, devendo o Comandante das respectivas Unidades apresentar
os candidatos aprovados dentro do limite de vagas estabelecidos no item 4 ao Batalhão ROTAM
na data de 19/03/2018 para a Semana Administrativa do 2º Curso de Especialização em Moto
Patrulhamento Tático - CEMPT/2018.
6.4.4 Os policiais das Coirmãs deverão apresentar os resultados dos Testes de Aptidão
Física e Inspeção de Saúde homologados pelas respectivas instituições na data da apresentação.
6.5 Teste de Aptidão Motociclística - TAM
6.5.1 O exame da pista de Teste de Aptidão Motociclística – TAM, tem caráter
eliminatório e classificatório, conforme anexo "D" do presente edital.
6.5.2 Não haverá distinção entre sexo feminino/masculino para o Teste de Aptidão
Motociclística - TAM, conforme anexo "D" do edital.
6.5.3 Os exames do TAM ocorrerão conforme especificado no anexo "D", onde também
há descrição da pista de pilotagem de realização do teste.
6.5.4 A seleção dos candidatos policiais militares pertencentes à PMMT á matricula no
curso far-se-á mediante o conceito "Apto", e o menor tempo percorrido na pista no caso de haver
maior número de candidatos para o número de vagas previstas, conforme previsão contida no
anexo "D".
6.5.5 Os candidatos das Coirmãs deverão realizar os Testes de Aptidão Motociclística –
TAM, nas referidas Instituições, devendo o Comandante das respectivas Unidades apresentar os
candidatos aprovados dentro do limite de vagas estabelecidos no item 4 ao Batalhão ROTAM na
data de 19/03/2018 para a Semana Administrativa do 2º Curso de Especialização em Moto
Patrulhamento Tático - CEMPT/2018.
6.5.6 Os policiais das Coirmãs deverão apresentar o resultado do Teste de Aptidão
Motociclística homologado pelas respectivas instituições na data da apresentação.
6.6

Os testes físicos e de Aptidão Motociclística terão caráter classificatório e

eliminatório dentro do número de vagas previstas no quadro conforme item. 4.
6.7 A classificação será determinada através dos resultados finais obtidos por cada
candidato no TAM – Teste de Aptidão Motociclística e ADF – Avaliação de Desempenho Físico,
sendo que havendo empate, ou seja, mesmo resultado no TAM e TAF entre os candidatos, o
critério de desempate será determinado respectivamente pelo:

6.7.1 Melhor desempenho no TAM;
PÚBLICO EM BGE Nº 1881 DE 25 DE JANEIRO DE 2018

6.7.2 Melhor desempenho no TAF;
6.7.3 Antiguidade.

6.8 Publicidade da lista de candidatos selecionados
É a fase em que será realizada a divulgação, nos meios disponíveis, dos candidatos
que atenderam todos os requisitos de inscrição e foram matriculados para participar do curso.
Para isso, será publicada a lista dos candidatos selecionados e matriculados em Boletim Geral
Eletrônico da PMMT disponibilizado no site http://www.pm.mt.gov.br no dia 12 de março de 2018.
6.9 Exames Complementares
Os

candidatos

deverão

entregar

os

exames

laboratoriais

complementares:

Eletrocardiograma, Glicose, Radiografia do pulmão, Teste Ergométrico, Hemograma
completo, Creatinina, Uréia, Sódio, Potássio, Cálcio e Provas de função hepática. As
candidatas do sexo feminino deverão apresentar exame de gravidez - Beta HCG com resultado
negativo, entregar no momento da realização da inspeção de saúde e, no caso da não entrega de
qualquer um dos exames previstos neste edital o candidato será considerado desistente do
certame.
6.9.1 A realização dos exames previstos nesse edital é de inteira responsabilidade do
candidato, cabendo a estes o ônus caso houver.
6.10 Exames de saúde
Os candidatos deverão ser submetidos a inspeção de saúde realizada por Junta
Médica da Diretoria de Saúde, fins de obtenção da Ata de Inspeção de Saúde, certificando que se
encontram “APTOS” a prosseguir no processo seletivo.
7. DO CURSO
7.1 Matrícula
7.1.1 Cabe ao COMANDO ESPECIALIZADO via DEIP – PMMT realizar a matrícula no
referido curso;
7.1.2 Os candidatos aprovados no processo seletivo até o limite de vagas estabelecidas
para o curso, obedecendo ao quadro de distribuição pelo edital, serão automaticamente
matriculados no 2º CEMPT.
7.2 Curso
Os candidatos matriculados estão aptos a frequentar o 2º Curso de Especialização em
Motopatrulhamento Tático (CEMPT).
Durante o período de realização do curso deverão cumprir todas as normas, diretrizes e
ordens estabelecidas, as previsões do Plano de Curso, principalmente as relacionadas às
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hipóteses de exclusão do curso e os critérios de aprovação, e cumprir a carga horária teórica e
prática definida para as disciplinas ministradas e atividades extras relacionadas ao curso.

7.3 Síntese do Cronograma de Atividades do 2º CEMPT – PMMT
8

PERÍODO

ATIVIDADE

HORÁRIO

LOCAL

-

Publicação do Edital

-

Site da PMMT

05/02/2018 a
16/02/2018

Realização das inscrições

14h00min às
18h00min

Conforme Iten
6.2

-

Site da PMMT
BATALHÃO
ROTAM

07h00min as
11h00min

A DEFINIR

07h00min as
11h00min

A DEFINIR

18h00min

Site da PMMT
BATALHÃO
ROTAM

AMBULATÓRIO
DA PMMT

19/02/2018
26/02/2018 a
28/02/2018
01/03/2018 e
02/03/2018
05/03/2018

Publicação dos candidatos
Inscritos e aptos para a
Avaliação de Desempenho
Físico
Avaliação de Desempenho
Físico
Teste de Aptidão
Motociclística
Divulgação da lista dos
classificados na ADF e TAM,
e convocação para próxima
fase

08/03/18 e 09/03/18

Inspeção de Saúde e Entrega
de Exames Complementares

08h00min às
11h00min
e
13h00min às
19h00min

12/03/18

Publicação dos candidatos
Aprovados e Matriculados

18h00min

Site da PMMT
BATALHÃO
ROTAM

19/03/2018 a
22/03/2018

Semana Administrativa

08h00min às
11h00min
e das
13h00min às
19h00min

BATALHÃO
ROTAM

23/03/2018

Aula inaugural e Realização
do Curso

14h00min

A DEFINIR

8. RECURSOS
8.1 A apresentação de recurso em desfavor de qualquer item deste edital deverá ser realizada
mediante requerimento do candidato(a), apresentando os motivos da sua contestação, no prazo
de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do primeiro dia útil após à divulgação do resultado da
lista de aprovados ou de matriculados;
8.2 Todo recurso deverá ser encaminhado ao dirigente do órgão de ensino da instituição
responsável pelo curso em modelo de requerimento padronizado pela referida instituição;
8.3 Será considerado inconsistente o requerimento que não possuir fundamentação coerente
com nexo causal que motivou sua desclassificação ou eliminação;
8.4 Serão desconsiderados os requerimentos protocolados fora do prazo previsto no item 8.1
deste edital;
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8.5 Todo recurso interposto será analisado por uma comissão examinadora de recursos, que
terá 72 (setenta e duas) horas para a analisar e responder ao pleito apresentado pelo requerente.
9 PRESCRIÇÕES DIVERSAS
9.1 Poderão se inscrever para o curso candidatos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e coirmãs;
9.2 Os candidatos podem se inscrever até o prazo final estabelecido para as inscrições;
9.3 Os candidatos deverão se inscrever por meio do protocolo da ficha de inscrição anexa,
acompanhada da indicação de seu superior imediato, o qual deverá informar se o policial militar
atende aos requisitos previstos neste edital, conforme item 5.1. Estes documentos deverão ser
encaminhados

via

ofício

a

ser

protocolado

no

BATALHÃO

ROTAM

ou

via

email

siesprotam@gmail.com SIEsp - ROTAM;
9.4 O processo de seleção será realizado em fases classificatórias e com chamada única e não
haverá 2ª chamada para nenhuma das fases da seleção, salvo, impedimento de realização por
motivo de força maior e posterior analise da coordenação do curso;
9.5 A lista dos aprovados para realizar o curso será lavrada em Ata com os nomes dos
candidatos aprovados, CPF, seus respectivos órgãos de lotação e publicado em Boletim Geral
Eletrônico da PMMT disponibilizado no site http://www.pm.mt.gov.br.
9.6 No ato de inscrição do candidato demonstra total conhecimento deste edital e aceitação
das condições nele estabelecidas para realização do curso;
9.7 O Curso será realizado com prejuízo do serviço, com dia letivo integral, sendo todos os
policiais militares disponibilizados para o CESP/ROTAM, durante a realização do curso;
9.8 O órgão de ensino e a coordenação do curso resolverão os casos omissos;
9.9 Os candidatos deverão ser dispensados do serviço e do expediente nos dias e horários dos
testes do referido processo seletivo;
9.10 As despesas decorrentes de deslocamentos e outras ocorrerão por conta de cada
candidato durante o processo seletivo;
9.11 Os comandantes, chefes e diretores ao receberem este edital, deverão dar imediato
conhecimento a todos servidores que estiverem sob sua subordinação;
9.12 Após o término do 2º Curso de Especialização em Moto Patrulhamento Tático CEMPT/2018 - (Multiplicador), os concluintes retornarão as suas unidades de origem.
Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2018.

(ORIGINAL ASSINADO)
Marcos Vieira da Cunha - Cel PM
Comandante Geral da PMMT
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Número de Inscrição:

* Anexar ao presente documento cópia da identidade funcional e CNH.

ANEXO “A”
Foto 3x4

FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO
2º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MOTO PATRULHAMENTO TÁTICO
CEMPT/2018
1. Graduação/Nome Completo:

2. Número da Identidade:

3. Data de Expedição:

6. Data de Nascimento:

4. Sexo:
M
F

5. Incluído na Instituição em:

7. Natural de:
Cidade

UF

8. Unidade Atual de Lotação:
9. Telefone da Unidade Atual de Lotação:

10. CPF:

11. Endereço de Residência:

Rua:

Quadra:

Bairro:
Numero:
12. Não estou condenado à pena de suspensão do cargo ou função, prevista na legislação
brasileira.
13.Não m e e n c o n t r o e m l i c e n ç a p a r a t r a t a m e n t o d e i n t e r e s s e p a r t i c u l a r o u L i c e n ç a
p a r a Tratamento de Saúde.
14. Não sofri pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período
correspondente à pena, nem sou beneficiado por livramento condicional.
15. Não sou apenado, com sentença transitado em julgado “sursis”.
16. Estou classificado, no mínimo no comportamento “Bom”, para militares. 14 Não estou submetido
a conselho de disciplina.
17. Não fui punido mais de uma vez por transgressão grave, nos últimos 12 (doze) meses,
contados até a data da inscrição.
18. Não estou na condição de desertor, desaparecido ou extraviado.
Venho por meio deste solicitar a comissão especial de seleção do 2º Curso de Especialização em Moto
Patrulhamento Tático – CEMPT/2018, minha inscrição no processo seletivo para admissão ao 2º Curso de
Especialização em Moto Patrulhamento Tático – CEMPT/2018, responsabilizando- me pela veracidade das
declarações prestadas acima e ainda declarando que preencho todas as condições exigidas no edital n°
001/DEIP/2018, de 09 de janeiro de 2018 de abertura das inscrições, com as quais estou de pleno e irrestrito
acordo.

_____________________, _____/_____/_____.
Local e Data

_____________________________
Assinatura do Candidato

19. CONCEITO PROFISSIONAL FAVORÁVEL:
_____________________, _____/_____/_____.
Local e Data

_____________________________
Carimbo e Assinatura do Comandante
ou Chefe Imediato

20. Recebimento da Inscrição:
_____________________, _____/_____/_____.

_____________________________
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Local e Data

Responsável Pela Inscrição do Candidato

ANEXO “B”
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA
2º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MOTO PATRULHAMENTO TÁTICO
CEMPT/2018 (MULTIPLICADOR)
EDITAL N° 001/DEIP/2018, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.
TERMO DE CIÊNCIA
Por meio do presente, faço saber que o candidato ao 2º Curso de Especialização
em

Moto

Patrulhamento

Tático

(MULTIPLICADOR)

________________________________________________, a ser realizado pela Polícia
Militar do Estado de Mato Grosso, COMANDO ESPECIALIZADO, atende a todos os
requisitos de inscrição conforme itens 5.1 do Edital n° EDITAL N° 001/DEIP/2018, de 09
de janeiro de 2018, e que este comando/chefia encontra-se ciente quanto à participação
do referido militar ao mencionado Curso.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

____________________________________________
Nome e assinatura (comandante/chefe imediato)
Cuiabá, ___ de __________, de 2018.
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ANEXO “C”
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA
2º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MOTO PATRULHAMENTO TÁTICO
CEMPT/2018 (MULTIPLICADOR)
EDITAL N° 001/DEIP/2018, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Eu, ____________________________________________________________________,
RGPMMT_________________,

CPF

______________________,

natural

de

____________________, nascido em ___/___/___, venho por meio desta declarar não
estar respondendo a nenhum dos crimes previsto no artigo 51, § 3º, do Decreto Estadual
nº 2.268 de 10 de abril de 2014 (tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência
sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a
disciplina), bem assim não estar submetido a processo demissório.

________________________________________
Nome e assinatura

Cuiabá, ___ de __________, de 2018.
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ANEXO “D”
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA
2º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MOTO PATRULHAMENTO TÁTICO
CEMPT/2018 (MULTIPLICADOR)
EDITAL N° 001/DEIP/2018, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.
TESTE DE APTIDÃO MOTOCICLÍSTICA - TAM
1. OBJETIVO
Regular e orientar os participantes da pista de teste prático específicas do 2º
Curso de Especialização em Moto Patrulhamento Tático - CEMPT/2018, no sentido de
esclarecer as informações necessárias, para desde logo, conhecer as
penalidades, pontuações e reprovações inerentes à prova.

2. DESENVOLVIMENTO
O processo de seleção para o 2º Curso de Especialização em Moto Patrulhamento
Tático - CEMPT/2018, será aplicado a todos os candidatos.

3. REGRAS ADOTADAS NO TESTE DE APTIDÃO MOTOCICLÍSTICA
a. Classificação:
Os participantes estarão sob as seguintes regras para classificação:


Menor Tempo percorrido na Pista;



Menor Número de penalidades ;

 Habilidade na Pilotagem da Motocicleta Policial (controle de aceleração, frenagem
e embreagem).
b. Penalidades:
Os participantes estarão sob as seguintes penalidades:


Durante a execução do teste, caso o participante venha a tocar os cones
da pista, será acrescido ao seu tempo final, 02 (dois) segundos, por cada infração
cometida;

Durante a execução do teste, caso o participante venha a derrubar os
cones da pista, será acrescido ao seu tempo final, 03 (três) segundos, por cada infração
cometida;

Durante a execução do teste, caso o participante venha a tocar ao solo
com o coturno ou bota motociclista, será acrescido ao seu tempo final, 04 (quatro)
segundos, por cada infração cometida;
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Caso a motocicleta venha a apagar/desligar o motor, (por falha do
candidato), serão acrescidos ao tempo final, 06 (seis) segundos, por cada infração
cometida;

Caso o motociclista venha errar o itinerário da pista, será acrescido ao
tempo final, o equivalente a 08 (oito) segundos;

Caso o motociclista venha errar o itinerário da pista por mais de 01 (uma)
vez, será considerado INAPTO;

Se na adaptação com a motocicleta, no deslocamento para memorização
do itinerário da pista ou no cumprimento do teste, o participante sofrer qualquer tipo de
queda, será considerado INAPTO;


Se ao final da prova o participante atingir um tempo superior a UM
MINUTO E CINCO SEGUNDOS, já computado a somatória de erros e acertos, será
considerado INAPTO.
c. Prescrições Diversas:

Cada participante terá direito a efetuar 03 (três) voltas na pista, fazendo
uso de no máximo 05 (cinco) minutos, para fins de memorização, adequação e
conhecimento da motocicleta, antes de iniciar o seu teste;

Ao término destas 03 (três) voltas, ou dos 05 (cinco) minutos (o que ocorrer
primeiro), o participante se posicionará no local indicado pelo responsável pela aplicação
da prova, para então iniciar seu teste;

A marcação de tempo será realizada simultaneamente por 02 (dois)
motociclistas táticos do CAR ROTAM, e será lançada a média final dos 02 (dois)
tempos;

O aplicador da prova prática determinará então que o participante se
posicione no local de início da prova. O participante informará que está "PRONTO" para
iniciar a prova. O aplicador da prova dirá a palavra "MARCANDO", e iniciará a contagem
do tempo, e ao participante caberá fazer o percurso na Prova;

Serão disponibilizadas 02 (duas) Motocicletas Policiais do tipo YAMAHA
Lander 250cc, de mesmo ano/modelo e com regulagens semelhantes;

Caberá ao participante optar por uma das (02) duas motocicletas
disponibilizadas;


Cada participante terá direito a executar somente 01 (um) teste prático;



Será disponibilizado ao participante o capacete motociclista para efetuar o

teste;

Os participantes das coirmãs deverão realizar o Teste de Aptidão
Motociclística - TAM. Tais procedimentos visam avaliar a conduta e procedimentos
adotados pelos respectivos participantes; No caso de empates, serão adotados os
seguintes critérios de classificação:
- Menor Tempo percorrido na Pista.
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4. SEQUÊNCIA DO TESTE
1.1 O candidato iniciara o teste passando por entre dois cones que marcará o início do
percurso;
1.2 Após deverá percorrer a distância de 57 (cinquenta e sete) metros até próximo
cone, contornando pelo lado direito;
1.3 Após deverá percorrer a distância de 15 (quinze) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado esquerdo;
1.4 Após deverá percorrer a distância de 16 (dezesseis) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado direito;
1.5 Após deverá percorrer a distância de 15 (quinze) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado direito;
1.6 Após deverá percorrer a distância de 16 (dezesseis) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado direito;
1.7 Após deverá percorrer a distância de 13 (treze) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado esquerdo;
1.8 Após deverá percorrer a distância de 16 (dezesseis) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado esquerdo;
1.9 Após deverá percorrer a distância de 28 (dezesseis) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado direito;
2.0 Após deverá percorrer a distância de 36 (trinta e seis) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado direito;
2.1 Após deverá percorrer a distância de 31 (trinta e seis) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado esquerdo;
2.2 Após deverá percorrer a distância de 26 (vinte e seis) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado direito;
2.3 Após deverá percorrer a distância de 28 (vinte e oito) metros até o próximo cone,
contornando pelo lado esquerdo;
2.4 Após deverá percorrer a distância de 16 (dezesseis) metros até o próximo cone,
fazendo o contornando pelo lado direito;
2.5 Após deverá percorrer a distância de 28 (vinte e oito) metros até os dois cones que
marcaram o início, passando por eles e finalizando o Teste.
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5. PERCURSO/SENTIDO/DIMENSÕES

57m

15m

INÍCIO
FIM

28m

16m

16m
15m

13m

26m

28m

16m
16m
31m

28m

36m
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ANEXO “E”
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA
2º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MOTO PATRULHAMENTO TÁTICO
CEMPT/2018 (MULTIPLICADOR)
EDITAL N° 001/DEIP/2018, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.
TABELA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
CORRIDA 12 MINUTOS
Pontos
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Até 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 60

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

Masculino

2000m

1900m

1800m

1700m

1700m

1500m

1400m

1300m

Feminino

1700m

1500m

1400m

1300m

1200m

1100m

1000m

900m

Masculino

2200m

2100m

2000m

1900m

1800m

1700m

1700m

1500m

Feminino

1800m

1700m

1700m

1500m

1400m

1300m

1200m

1100m

Masculino

2400m

2300m

2200m

2100m

2000m

1900m

1800m

1700m

Feminino

2000m

1900m

1800m

1700m

1700m

1500m

1400m

1300m

Masculino

2600m

2500m

2400m

2300m

2200m

2100m

2000m

1900m

Feminino

2200m

2100m

2000m

1900m

1800m

1700m

1700m

1500m

Masculino

2800m

2700m

2600m

2500m

2400m

2300m

2200m

2100m

Feminino

2400m

2300m

2200m

2100m

2000m

1900m

1800m

1700m

Sexo

FLEXÃO DE BRAÇO
Pontos
1,0
2,0
3,0

Sexo
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino

Até 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 60

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

10

09

08

07

06

05

04

03

17

15

14

13

12

11

10

09

24

22

21

20

19

18

17

17
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4,0
5,0

Masculino
Feminino
Masculino
Feminino

32

30

28

27

26

25

24

23

40

38

36

34

32

30

29

28

ABDOMINAL REMADOR
Até 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 60

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

Masculino

20

19

18

17

17

15

14

13

Feminino

17

15

14

13

12

11

10

09

Masculino

28

26

24

22

21

20

19

18

Feminino

24

22

21

20

19

18

17

17

Masculino

42

39

37

35

33

31

29

27

Feminino

36

33

31

29

27

25

23

21

Masculino

50

47

44

41

38

35

32

30

Feminino

43

40

37

35

33

31

29

27

Masculino

60

57

54

51

48

45

42

40

Feminino

50

47

44

41

38

35

32

30

Pontos
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Sexo

Obs.: Não será utilizado tempo para execução deste exercício, porem deve ser executado de forma
ininterrupta.

FLEXÃO/SUSTENTAÇÃO NA BARRA FIXA
Pontos
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Até 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 60

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

Masculino

04

03

02

01

01

01

01

01

Feminino

04”

03”

02”

01”

01”

01”

01”

01”

Masculino

06

05

04

03

02

01

01

01

Feminino

07”

06”

05”

04”

03”

02”

01”

01”

Masculino

08

07

06

05

04

03

02

01

Feminino

10”

09”

08”

07”

06”

05”

04”

03”

Masculino

10

09

08

07

06

05

04

03

Feminino

14”

13”

12”

11”

10”

09”

08”

07”

Masculino

13

12

11

10

09

08

07

06

Feminino

17”

15”

14”

13”

12”

11”

10”

09”

Sexo
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NATAÇÃO
PONTOS
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

SEXO
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino

Até 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 60

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

50

40

30

25

20

15

10

8

75

60

50

40

30

25

20

15

100

75

60

50

40

30

25

20

125

100

75

60

50

40

30

25

150

125

100

75

60

50

40

30

Obs.: Não será utilizado tempo para execução deste exercício.
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ANEXO “F”
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA
2º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MOTO PATRULHAMENTO TÁTICO
CEMPT/2018 (MULTIPLICADOR)
EDITAL N° 001/DEIP/2018, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.
PROTOCOLO DE APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
RESISTÊNCIA ABDOMINAL (Abdominal Remador)
O(a) avaliado(a) coloca-se em decúbito dorsal sobre o solo, com o corpo inteiramente
estendido, bem como os braços estendidos acima da cabeça, tocando o solo. Através de
contração da musculatura abdominal, o(a) avaliado(a) adotará a posição sentada,
flexionando simultaneamente os joelhos. É requisito para a execução correta do
movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos ao solo, e ainda
que a linha dos cotovelos ultrapasse a linha dos joelhos durante a flexão. Em seguida, o
avaliado retorna à posição inicial até que toque o solo com as mãos, completando um
movimento, quando então poderá dar início à execução de novo movimento. O teste é
iniciado quando o candidato começar a primeira repetição. O número de movimentos
executados corretamente será o resultado obtido. Não é permitido o repouso entre os
movimentos.
CORRIDA 12 MINUTOS
O(a) avaliado(a), trajando o uniforme padrão de educação física da PMMT, deve
percorrer, em uma pista, ou em uma área demarcada, no tempo máximo de 12 (doze)
minutos, sendo permitido andar durante o teste. O teste terá início através da voz de
comando ou apito, e será encerrado com a conclusão do tempo de 12 minutos. O número
de avaliados por bateria deverá ser estabelecido de forma a não causar prejuízo ao
desempenho dos avaliados.
BARRA FIXA
Candidatos Masculinos
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O avaliado deverá manter o braço totalmente esticado para iniciar o exercício que será
contado 01 (uma) a cada repetição onde na subida o queixo passe a altura da barra e na
descida os braços se estiquem novamente.

Candidatas Femininas
A avaliada deverá posicionar-se, na barra, até onde o queixo fique acima da barra
fixa, devendo ficar nesta posição durante o tempo de acordo a tabela deste edital
determinado em segundos, ficando bem caracterizado o emprego de forca isométrica
(forca estática). Será cessado o tempo quando a candidata atingir o queixo no mesmo
nível ou abaixo da barra fixa.
Flexão de Braço
O(a) candidato(a) qual será avaliado(a) manterá os seus braços esticados com as
palmas das mãos abertas e afastadas no mesmo prolongamento do ombro, o exercício
será executado livremente. E as candidatas femininas deverão fazer o exercício apoiando
o joelho sobre o solo, conforme prevê o Manual de Educação Física da PMMT, tendo
como cuidado protegê-los.
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ANEXO “G”
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA
2º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MOTO PATRULHAMENTO TÁTICO
CEMPT/2018 (MULTIPLICADOR)
EDITAL N° 001/DEIP/2018, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.
EMENTA DO CURSO

DISCIPLINA

DMPT - Doutrina de Moto Patrulhamento Tático – 10 H/A
Conceito Equipamento Individual CAR, Conduta do Operador de
Moto patrulhamento Tático (dentro e fora do serviço), Historia do
CAR e do Batalhão ROTAM, Estratégia, Inteligência e Atuação do
CAR, CAR no contexto de Tropas Especializadas, Tropas de Moto
Patrulhamento Tático (conceitos e diferenças), deveres de uma
equipe de CAR, processo de inclusão da unidade.
Capacitar o instruendo para conhecer os padrões operacionais do
Batalhão ROTAM e do Grupo CAR.
Aulas teóricas e expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais.

Ementa:

Objetivos
Metodologia:
Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:
Objetivos

Metodologia:

História do CAR e da ROTAM, Manual de Procedimentos
Operacionais – ROTAM/MT, 2013.
Manutenção de Motocicleta (MM) - 10 h/a
Definições Técnicas e Componentes de uma Motocicleta, Medidas
de Segurança e de Manutenção, Mecânica Geral, Inspeção
Veicular de Segurança, Zelo com a Motocicleta.
Capacitar o Policial Militar a identificar os princípios fundamentais
de conhecimento da moto; saber realizar a inspeção básica de
manutenção da moto; entender como funciona o mecanismo de
funcionamento da moto; conhecer os termos técnicos e
componentes básicos de uma motocicleta; entender de forma geral
como funciona a mecânica de uma motocicleta; adotar hábitos de
inspecionar a motocicleta antes do serviço; adotar as medidas de
segurança pertinentes à pilotagem segura de uma motocicleta.
O instrutor deverá orientar suas aulas de forma objetiva e
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Bibliografia Básica

DISCIPLINA

direcionada à atuação do policial motociclista, para tanto, deverá
valer-se didaticamente dos vários meios auxiliares de ensino, tais
como: aulas expositivas, vídeos, data show, área de treinamento,
equipamentos, etc.
Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013 e
manuais de mecânica básica Honda e Yamaha.

Escolta Regular com Motocicleta (ER) - 40 h/a
Definições Técnicas e conhecimento teórico e pratico no
desenvolvimento
da
escolta,
identificação
do
terreno,
planejamento, estratégia e organização para a realização de
escolta.
Capacitar o policial militar a realizar o planejamento de uma
escolta, identificando o tipo de terreno, obstáculos e perigos.
Proporcionar ao policial a experiência de realizar uma escolta em
vários tipos de ambientes e fluxo de veículos nas vias, bem como
em horários diferenciados.
O instrutor deverá orientar suas aulas de forma objetiva e
direcionada à atuação do policial motociclista, para tanto, deverá
valer-se didaticamente dos vários meios auxiliares de ensino, tais
como: aulas expositivas, vídeos, data show, área de treinamento,
equipamentos, etc.

Ementa:

Objetivos

Metodologia:

Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Módulo 03
Ementa:

Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013 e
Técnicas de escolta.

Escolta Tática com Motocicleta (ET) - 60 h/a

Objetivos

Metodologia:

Bibliografia Básica

Definições Técnicas e conhecimento teórico e prático específico no
desenvolvimento da escolta Tática, identificação de terreno,
planejamento, estratégia e organização para a realização de
escolta.
Capacitar o policial militar a realizar o planejamento e execução de
uma escolta tática, que se diferencia da escolta regular, por exigir
do operador habilidades especificas de um moto patrulheiro tático,
além de formações diferenciadas de deslocamentos de acordo
com o tipo de escolta a ser realizada.
O instrutor deverá orientar suas aulas de forma objetiva e
direcionada à atuação do policial motociclista, para tanto, deverá
valer-se didaticamente dos vários meios auxiliares de ensino, tais
como: aulas expositivas, vídeos, data show, área de treinamento,
equipamentos, etc.
Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013 e
Técnicas de escolta regular e tática.
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DISCIPLINA
Ementa:

Objetivos

Metodologia:

Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:
Objetivos

Metodologia:

Técnicas de Pilotagem de Alto Risco (TPAR) - 60 h/a
Definições Técnicas e Prática de Pilotagem Rápida e Defensiva e
Técnicas e Prática de frenagem de motocicletas, conhecimento
dos tipos de freios encontrados em cada motocicleta e seu
aproveitamento adequado para garantir a segurança do operador.
a. Conhecer as técnicas e formas de pilotagem de motocicleta;
b. Desenvolver técnicas de pilotagem rápida e defensiva;
c. Adotar as medidas de segurança pertinentes à pilotagem
defensiva.
d. Proporcionar ao operador de moto patrulhamento tático
experiências pratica e teóricas necessárias para garantir sua
segurança e integridade física durante o patrulhamento. Dispor
conhecimentos das técnicas de frenagem rápida e raciocínio
rápido para tomada de decisão.
e. Aplicar as técnicas de equilíbrio, frenagem, alta velocidade na
pilotagem individual e em equipe, transposição/transição de
pilotos e motocicletas, escadarias e rampas e transposição de
obstáculos
O instrutor deverá orientar suas aulas de forma objetiva e
direcionada à atuação do policial motociclista, para tanto, deverá
valer-se didaticamente dos vários meios auxiliares de ensino, tais
como: aulas expositivas, vídeos, data show, área de treinamento,
equipamentos, etc.
Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013 e
manuais de técnicas de pilotagem.
Técnicas de Abordagens Táticas Motociclisticas (TATM) - 50
h/a
Conhecer e praticar as técnicas de patrulhamento e abordagem,
enquanto componente de uma equipe do CAR.
a.
Conhecer os procedimentos operacionais e as atuações de
cada componente da equipe quando em patrulhamento e
abordagem com a equipe composta por 06 ou 04 Policiais
Militares;
b.
Entender as possíveis situações em que a equipe poderá
ser empregada;
c.
Atuar legalmente como Policial Militar dentro de cada
situação e com eficácia.
O instrutor deverá orientar suas aulas de forma objetiva e
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Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Módulo 01
Ementa:

direcionada à atuação do policial motociclista, para tanto, deverá
valer-se didaticamente dos vários meios auxiliares de ensino, tais
como: aulas expositivas, vídeos, data show, área de treinamento,
equipamentos, etc.
Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013.

3º Estágio de Controle de Distúrbio Civil (ECDC) - 90 h/a

Objetivos

Metodologia:

Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:

Choque Ligeiro; Técnicas de emprego da Tropa de Choque; Locais
de atuação da Tropa de Choque (Presídios, Praças Desportivas,
Manifestações, Reintegração de Posse e Preservação da ordem
Pública).
Dotar o aluno de conhecimentos acerca das ações de tropa de
Choque nos mais diversos ambientes, evidenciando o emprego, a
finalidade e a importância da Doutrina de Choque no
Patrulhamento Tático.
Aulas teóricas expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais, situando o instruendo principalmente quanto às formações
de Choque, e, em seguida, aulas práticas, visando desenvolver
habilidades para o fiel cumprimento da missão.
Manual de Controle de Distúrbio Cível da PMMT e POP PMMT
ROTAM.

Metodologia:
Bibliografia Básica

EFM - Educação Física Militar - 25 h/a
Exercícios aeróbicos em diferentes níveis de VO²Max; Exercícios
anaeróbicos enfatizando a força estática. (Isometria); Exercícios
Aeróbios; Corrida Rústica; Circuito; Natação; Natação Utilitária.
Incluir dentro do cronograma do curso uma prática corporal que
traga benefícios na aptidão física dos seus praticantes e,
consequentemente, venha à melhora o seu rendimento no trabalho
policial militar;
Melhorar a condição cardiorrespiratória e aptidão física dos
policiais militares, com trabalhos aeróbicos, anaeróbicos,
intervalados, progressivo e de forma sistematizada e natação;
Dotar o instruendo de condicionamento físico adequado às
atividades de Moto Patrulhamento Tático.
Aulas práticas
JACK, H. Wilmord. Fisiologia do Exercício, 2010 - Ed. Manole;

DISCIPLINA

TPE - Tiro Policial Embarcado - 20 h/a

Objetivos
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Ementa:
Objetivos

Metodologia:

Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:

Objetivos

Metodologia:
Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:
Objetivos

Metodologia:
Bibliografia Básica
DISCIPLINA
Ementa:
Objetivos

Técnicas e táticas de tiro embarcado e rápida tomada de decisão.
Autocontrole e desenvolvimento prático das técnicas de tiro policial
e técnicas de pilotagem e aproximação do local do evento critico.
Proporcional ao operador de moto patrulhamento tático a
experiência e dificuldades inerente ao disparo embarcado em
uma motocicleta em movimento e desenvolvimento das técnicas
de tiro policial e pilotagem de auto risco.
O instrutor deverá orientar suas aulas de forma objetiva e
direcionada à atuação do policial motociclista, para tanto, deverá
valer-se didaticamente dos vários meios auxiliares de ensino, tais
como: aulas expositivas, vídeos, data show, área de treinamento,
equipamentos, etc.
Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013 e
manuais de tiro policial.
TP - Tiro Policial Tático - 20 h/a
Tiro defensivo para preservação da vida. Ambientação ao Double
Tapping, Tiro Barricado, Posições de Tiro, Tiro Ambidestro, Saque
Rápido, Ação Dupla, Ação Simples, Semi Visada, Giro e Saque,
Posições de Pé, Joelho e Deitado.
Dotar os alunos de conhecimentos sobre a utilização das armas de
fogo em uso na PM/MT nos mais diversos cenários e situações.
Repassar a doutrina do Tiro Defensivo para a preservação da vida
como base para o uso da arma de fogo na ação policial.
Aulas práticas.
GIRALDI, Nilson, Cel. QOR PMESP. Manual de tiro defensivo de
preservação da vida,1999.
Patrulhamento Tático Móvel (PTM) - 20 h/a
Doutrina de ROTAM e abordagens de ROTAM utilizadas pelo
patrulheiro tático de ROTAM em viaturas 04 rodas.
Padronizar os procedimentos operacionais e a serem adotados por
cada componente das equipes, por meio de critérios técnicos e
táticos, quando empregados no patrulhamento tático móvel e dotar
o Motociclista de conhecimentos técnicos profissionais alusivos à
doutrina de ROTAM, métodos relacionados a abordagens a
pessoas a pé, ciclistas, motocicletas e demais veículos
automotores.
Aulas teóricas e expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais e Aulas práticas.
Procedimentos Operacionais Padrão – ROTAM/MT, 2013.
AM - Armamento e Munição - 20 h/a
Teoria sobre as armas de fogo e origem do Cal. 40; Montagem,
desmontagem e manutenção em 1.º Escalão.
Capacitar os instruendos com conhecimentos e técnicas
indispensáveis à utilização dos armamentos de dotação da
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Metodologia:
Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:
Objetivos

Metodologia:

Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Módulos 02
Ementa:

Unidade e à execução do tiro policial.
Aulas teóricas e expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais, manuseio de armamento e Aulas práticas.
ABREU, Abel Fernando Marques. Armas de fogo. São Paulo: Iglu,
1999.

TTNL - Técnicas e Tecnologias Não Letal - 20 h/a
Agentes Químicos; Munição de Impacto controlado; Aplicação da
Pistola Spark (Multiplicador); Habilitação da Clava Química.
Desenvolver nos instruendos habilidades para conhecer o correto
emprego de munições sub-letais, tanto químicas como de impacto
controlado e agentes químicos, conhecendo suas formas de
emprego e ação no organismo humano.
Aulas teóricas e expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais, bem como aulas práticas para conhecer os efeitos das
referidas munições e agentes químicos.
Manual de Controle de Distúrbio Cível da PMMT e POP PMMT
ROTAM. Manual Condor de equipamentos e munições, HEAL, Sid;
JANY, Eduardo. As 10 considerações para o sucesso na
implementação de um Programa de Armas Menos-Letais. In: 1º
Seminário Internacional de Tecnologias Não letais, Brasília,
2006.Manual de Controle de Distúrbio Civil do Exercito Brasileiro e
Manual de Controle de Distúrbio Civil da Policia Militar do Estado
de São Paulo - M-8/2012
2º Curso de Técnicas de Controle e Submissão (CTCS) - 20 h/a

Objetivos

Metodologia:
Bibliografia Básica

Técnicas de imobilização para contenção e condução de detidos;
Utilização e emprego do bastão tonfa; Proporcionar o aluno
técnicas de aproximação, torsão, imobilizações e Condução
adaptado para atividade policial individual e em equipe.
Ensinar ao instruendo as principais técnicas de imobilização
policial, usando as mãos, meios de fortuna, o Bastão Tonfa,
habilitando-os no uso deste equipamento de dotação da
Corporação.
Aulas teóricas expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais, estudos de casos e simulações.
AIKIDO adaptado para atividade policial
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DISCIPLINA
Ementa:

Objetivos

Metodologia:

Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:

Objetivos

Metodologia:
Bibliografia Básica

Atendimento Pré-Hospitalar (APH) – 10 h/a
Emergências Médicas; Suporte básico de vida; Hemorragia e
choque; Traumatismo; Ferimentos diversos, fraturas, curativos,
anatomia humana; Técnicas de atendimento pré-hospitalar RCP.
Avaliar a vítima por meio da identificação de sinais vitais e suas
possíveis irregularidades;
Fortalecer atitudes para reconhecer o limite de seus recursos
meios e solicitar ajuda mais especializada;
Conhecer técnicas de atendimento de urgência preliminar em
pessoas, de modo a subsidiar e facilitar o socorro especializado.
Desenvolver atitudes pró-ativas, agilidades e atenção às técnicas
adequadas a cada situação de constante preservação da vida,
bem como equilíbrio de emoções e apoio tranquilizador nas
situações de atendimento.
Aulas teóricas expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais e Aulas práticas com simulação de manuseio de feridos,
demonstração de técnicas conhecidas e estudadas e exercícios
práticos para fixação do conteúdo.
Apostila de Emergência Médica Pré-hospitalar. Brasília-DF:
Aeroclube de Brasília, 1990; COIMBRA, Raul S. M. et al.
Emergências traumáticas e não traumáticas: manual do residente
e do estudante. São Paulo: Atheneu, 2001. PHTLS: Atendimento
pré-hospitalar ao traumatizado. Básico e Avançado. 5. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier. STANWAY, Andrew. Manual de primeiros
socorros. Rio de Janeiro. Marques Saraiva, 1980. APOSTILA DO
CURSO DE PRIMEIRO SOCORROS
MIGCNPC – Medidas Iniciais de Gerenciamento de Crise e
Negociações de Primeiro Contato – 10 h/a
Doutrina de Gerenciamento de Crises; Negociação; Ocorrência de
alto risco; Situação de crise; Tipos de crise; Graus de risco e
níveis de resposta; Exercício prático de utilização da equipe
policial em ocorrências que exijam o acionamento da Operação
Gerente.
Ampliar os conhecimentos dos instruendos para que possam
avaliar situações de risco a partir de cenários, de forma a intervir
em eventos adversos;
Dotar o instruendo de conhecimentos a respeito das técnicas de
gerenciamento de crise, bem como a missão do operador de moto
patrulhamento tático em caso de apoio em ocorrências de alta
complexidade.
Aulas teóricas expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais, estudos de casos e simulações.
MARQUES, João Benedito de Azevedo - Gerenciamento de Crise
no Sistema Prisional, Revista ILANUD N 05 SP - 1997; LACERDA,
Raimundo Nonato e Outros - Nove Armas para Policia, - Artes e
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Textos, 1991. SOUZA. Wanderley Mascarenhas - Radiografia do
Sequestro, Editora Ícone 1993, SOUZA. Wanderley Mascarenhas
- Normas Gerais de Ações para Grupo de Ações Táticas,
Grafstudio 1989, SOUZA.
Wanderley Mascarenhas Gerenciamento de Crise - Monografia apresentada da CAO PMESP, 1995.

DISCIPLINA
Ementa:

Objetivos

Metodologia:
Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:
Objetivos

Metodologia:

Bibliografia Básica

DISCIPLINA

DH - Direitos Humanos - 10 h/a
Limites da Atuação Policial, Tipos de Flagrante Delito, Importância
da Tolerância para o Policial, Importância do Exemplo,
Metodologias Antagônicas entre Policial e Criminoso e Importância
da Motivação (DH para Policiais).
Ampliar os conhecimentos dos instruendos para que possam
avaliar situações de risco a partir de cenários, de forma a intervir
em eventos adversos garantindo a legalidade da ação policial;
Dotar o instruendo de conhecimentos legais, expondo os tratados
internacionais de direitos humanos recepcionados pelo Brasil.
Aulas teóricas expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais, estudos de casos e simulações.
CORDEIRO, Bernadete M. P.; SILVA, Suamy. S. Direitos
Humanos: referencial prático para docentes do Ensino Policial. 2.
ed. Brasília: CICV, 2005.CERQUEIRA, C. M. N. A polícia em uma
sociedade democrática. In: Polícia, violência e direitos humanos.
CEDOP, [S.l.]. Série Cadernos de Polícia, n. 20, 1994.CALDEIRA,
T. Direitos humanos ou privilégio de bandidos? Novos Estudos
CEBRSP. São Paulo: CEBRAPjul, 1991.
IP – Inteligência Policial – 05 h/a
Conceitos, História Cobertura, Acompanhamento, Técnicas de
Entrevista e Técnicas de Vigilância.
Capacitar o instruendo a aplicar as adequadas técnicas de
vigilância, entrevista pessoal e recolhimento de provas que possam
auxiliar a policia na solução de determinado crime.
Aulas teóricas e expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais e Aulas práticas de abordagens, simulação e estágio real
de ROTAM.
Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013 e
manuais de inteligência.
Técnicas de Pilotagem Off-Road (TPOR) - 30 h/a
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Ementa:
Objetivos

Metodologia:
Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:

Objetivos
Metodologia:
Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:

Desenvolvimento de técnicas de pilotagem em piso irregular.
Capacitar o instruendo a aplicar as técnicas adequadas de
pilotagem em terreno irregular, propiciando a experiência pratica
do off road para que os operadores de moto patrulhamento tático
vivencie as dificuldades do patrulhamento motociclístico rural.
Habilitar o Motociclista a operar em diversos terrenos acidentados,
arenosos, plantações, pedreiras, riachos e córregos.
Aulas teóricas e expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais e Aulas práticas de pilotagem em terreno irregular.
Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013 e
Técnicas de pilotagem off road.

Técnicas de Pilotagem em Ambiente Urbano (TPA) - 30 h/a
Capacitar o instruendo a aplicar as técnicas adequadas de
pilotagem em áreas urbanas e seus diversos obstáculos artificiais,
propiciando a experiência prática de pilotagem em superfícies
regulares para que os operadores de moto patrulhamento tático
vivencie as variadas dificuldades do patrulhamento motociclístico
urbano.
Habilitar o Motociclista com técnicas a serem praticadas no
Kartódromo, Velódromo e vias urbanas das diversas cidades do
Estado.
Aulas teóricas e Aulas práticas com a demonstração corretas das
variadas técnicas de pilotagem on road.
Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013 e
Técnicas de pilotagem on road.

Metodologia:
Bibliografia Básica

Técnicas e Táticas Policiais (TTP) - 30 h/a
Conceito de Patrulha urbana e rural, Missões das Patrulhas,
Conduta de Patrulha, Formações utilizadas, Patrulha em Ambiente
Urbano e rural, Pontos de Reunião, Patrulha Urbana e Rural e
Táticas Utilizadas. Sobrevivência, Maneabilidade, Nós e
Amarrações, Abordagem à Localidade e edificações, Emboscada,
Contra-emboscada, Busca, Resgate, Varredura, Orientação,
Rastreabilidade, Noções de Topografia, Transposições no Terreno
e em Curso de Água, Progressões, Progressão sob Base de
Fogos, Fogo e Movimento, Tiro Tático em Conduta de Patrulha e
Tiro em Ambiente de Cerrado.
Dotar o Motociclista de Técnicas e Táticas Policiais na correta
formação de patrulhas a pé, entradas em recintos para fins de
abordagens, busca e captura de infratores da lei em fuga a pé.
Aulas expositivas e Aulas práticas.
Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013.

DISCIPLINA
Ementa:

LAP - Legalidade da Atividade Policial - 05 h/a
Direitos Humanos e Constituição Brasileira; Principais delitos

Objetivos
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Objetivos

Metodologia:
Bibliografia Básica

DISCIPLINA
Ementa:

Objetivos

Metodologia:
Bibliografia Básica

envolvendo a atividade policial militar.
Proporcionar que o instruendo entenda que o conhecimento
jurídico é apenas uma ferramenta no exercício de sua profissão;
Dotar o instruendo da competência de respeito aos princípios e
normas jurídicas estabelecidas na Constituição Federal e no
ordenamento jurídico infraconstitucional;
Elencar as principais legislações pertinentes à atividade policial
com enfoque nos Direitos Humanos e orientar quanto às
peculiaridades inerentes ao patrulhamento em áreas de alto risco.
Aulas teóricas e expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais.
ASSIS, Jorge César de. Comentários ao código penal militar. v. 2,
parte especial. Curitiba: Juruá, 2001; BONFIM, Edílson; CAPEZ,
Fernando. Direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2004;
GARCIA, Ismar Estulano. Procedimento policial: inquérito. 8. ed.
AB, 1999;
DB - Didática Básica - 10 h/a
O papel da Didática na formação do educador; Formação e
identidade docente; A ação docente; Tendências pedagógicas da
prática de Ensino; A pesquisa como princípio educativo e
formativo; O planejamento e a organização do processo ensino
aprendizagem e a avaliação.
Refletir sobre o papel da Didática no âmbito da formação docente,
no contexto político-educacional contemporâneo.
Evidenciar a relação prática-teoria-prática como eixo do trabalho
pedagógico.
Analisar as diferentes concepções de conhecimento que permeiam
o processo ensino-aprendizagem.
Identificar e discutir os componentes da ação docente, do
planejamento e da avaliação educacional.
Reconhecer o cotidiano de ensino como um espaço/tempo
fundamental para a reflexão/ação, compreendendo a pesquisa
como um princípio educativo inerente à formação do professor.
Aulas teóricas e expositivas com utilização de recursos áudiosvisuais.
VEIGA, Ilma Passos A . (org.) Repensando a didática. São Paulo:
Papirus, 1991.
ANDRÉ, Marli e OLIVEIRA, Maria Rita. Alternativas no ensino da
Didática. Campinas, SP: Papirus,1997.
ALVES, Nilda, GARCIA, Regina Leite. (orgs.) O sentido da escola.
Rio de Janeiro: DP&A, 1999.
CANDAU, Vera (org.) Didática, currículo e saberes escolares. Rio
de Janeiro, DP&A, 2000.
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DISCIPLINA
Ementa:
Objetivos

Metodologia:
Bibliografia Básica

Estágio Supervisionado (ES) - 48 h/a
Proporcionar ao instruendo a oportunidade de colocar em pratica
todo conhecimento adquirido durante a realização do curso.
Aplicação das técnicas e dos conhecimentos adquiridos e
oportunizar o debate após o estágio supervisionado para que os
instruendos possam discutir as dificuldades e tirar duvidas.
Aulas práticas.
Manual de Procedimentos Operacionais – ROTAM/MT, 2013.

ANEXO “H”
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA
2º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MOTO PATRULHAMENTO TÁTICO
CEMPT/2018 (MULTIPLICADOR)
EDITAL N° 001/DEIP/2018, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.
ENXOVAL DE CURSO
1. 02 (dois) Fardamentos de Instrução operacional ou congêneres (para coirmãs)
completo c/ gorro; (manga longa)
2. 01 (uma) Mochila preta - Para acondicionamento do material - O curso não é
mochilado;
3. 01 (um) boné preto com numeração, padronizada pela coordenação; *
4. 02 (duas) camisetas meia manga, padronizadas pela coordenação; *
5. 02 (duas) camisetas manga longa, padronizadas pela coordenação; *
6. 01 (uma) Balaclava; (preta);
7. 01 (uma) Boina preta;
8. 01 (um) Par de Coturno preto s/ zíper e/ou elástico;
9. 01 (um) Short TFM sem detalhes na cor preta;
10. 01 (um) Short Térmico na cor preta;
11. 01 (um) Par tênis de cores não chamativas (de boa qualidade e confortável);
12. 01 (um) sungão preto (masc.) ou maiô preto (fem) sem detalhes;
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13. 01 (um) cinto de guarnição;
14. 01 (um) cantil com porta-cantil, ambos, na cor preta;
15. 01 (um) coldre de perna p/ pistola cal. .40;
16. 01 (um) bornal de perna c/ porta carregador duplo;
17. 01 (um) porta algemas;
18. 01 (uma) algema c/ chave;
19. 01 (um) fiel retrátil;
20. 01 (um) óculos de proteção na cor preta;
21. 01 (um) Short Térmico, com proteção Lateral;
22. 01 (um) par de Joelheiras articuladas para motociclista, padronizadas pela
coordenação; (preta)
23. 01 (um) par de luvas de couro, meio dedo para motociclista; (preta)
24. 01 (um) par de cotoveleiras, tipo manguito para motociclista; (preta)
25. 01 (um) capacete fechado, não escamoteável, na cor preto fosco;
26. 01 (uma) lanterna tática c/ pilhas;
27. 01 (um) abafador de ruídos tipo ponto;
28. 01 (um) óculos de proteção transparente;
29. 01 (um) Apito;
30. 01 (um) Cabo solteiro (8 mts);
31. 01 (um) Spray de tinta preto fosco 400ml;
32. 01 (um) Spray de WD 40 300 ml;
33. 01 (um) Kit p/ manutenção de Armamento;
a.

Óleo lubrificante;

b.

Solvente;

c.

Escovas p/ limpeza do cano;

d.

Pano p/ limpeza;

34. 01 (um) Kit anotações (lápis, caneta, caderno);
35. 01 (uma) pasta suspensa;
36. 01 (uma) Resma de Papel A4;
37. 01 (uma) Motocicleta, os candidatos dos Comandos Regionais I ao XV deverão
apresentar obrigatoriamente esse item na data de apresentação;
*OBS: A coordenação será responsável pela padronização das numerações (forma e
local a ser pintado) nas camisetas, bonés e mochila.
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