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Brasília, DF, 29 de abril de 2022.
 
 
Senhor
Cel QOPM
COMANDANTE-GERAL (CIRCULAR)
-
 
 
Assunto: Estágio de Instrução de Coordenação Civil-Militar (CIMIC) no CCOPAB
 
 

Senhor COMANDANTE-GERAL (CIRCULAR),
 

A Inspetoria-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares
(IGPM) é responsável pelo controle e seleção de cursos e estágios des�nados a outras
Organizações Brasileiras nas Forças Armadas.

Informo a esse Comando-Geral que o Centro Conjunto de Operações de Paz do
Brasil (CCOPAB) conduz, dentro do seu ano de instrução, Estágios de Coordenação Civil-Militar
(CIMIC) para diferentes públicos-alvo: Of/S Ten/Sgt (habilitados ou não), Cap Alunos das Escolas
de Aperfeiçoamento e Cadetes das PM, cujo obje�vo é desenvolver a capacitação profissional
para o desempenho de funções específicas relacionadas com a a�vidade de assuntos civis em
Estado-Maior de Organização Militar de Força de Paz.

A fim de obter um melhor aproveitamento dos discentes, busca-se recriar um
ambiente mul�dimensional, havendo a necessidade de haver a presença de representantes dos
três componentes de uma missão das Nações Unidas: policial, civil e militar.

Neste contexto, solicito verificar a possibilidade da existência de voluntários,
policiais de ambos os sexos, que preencham os requisitos discriminados. para relacionar como
candidatos as vagas. Cabe ressaltar que a IGPM irá selecionar dentro das vagas ofertadas um
equilíbrio dentro das Corporações que remeterem seus candidatos aptos.

As datas de realização e os requisitos são:

Edição Período Público-alvo Vagas Fluência em
idiomas

Estg CIMIC
2022/1

13 a 24 JUN 22 -  (EAD)
 27 JUN a 01 JUL 22 -  (presencial)

Oficiais,
Subtenentes

 e Sargentos
10 (dez) Inglês

Estg CIMIC
 2022/2

12 a 16 SET 22 - (EAD)
 19 a 23 SET 22 - (presencial)

Oficiais,
Subtenentes

 e Sargentos
10 (dez)

 

Inglês
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Informo, ainda, que o CCOPAB tem condições de prover alojamento e
alimentação para os policiais militares selecionados durante todo o período da a�vidade.
Passagens e translados serão por conta das respec�vas ins�tuições.

Desta forma, solicito verificar a possibilidade levantar e informar voluntários
dessa Corporação, em ordem de prioridade, contendo as seguintes informações:
Posto/Graduação; Nome Completo (em negrito o nome de guerra);  Corporação;  Iden�dade;
Telefone de Contato e E-mail, nas seguintes datas:

a. Estg CIMIC 2022/1: até 20 MAIO 22;

b. Estg CIMIC 2022/2: até 31 AGO 22.

Caso a corporação não tenha interesse na a�vidade em questão basta
desconsiderar este expediente não sendo necessária a resposta nega�va. Caso ocorra mudança
de planejamento em função das medidas de combate ao COVID-19, a IGPM se compromete a
comunicar de forma célere e oportuna.

Por oportuno, informo a esse Comando que a solicitação em tela visa compor
listagem inicial  não se tratando de distribuição de vagas ou a matrícula defini�va, a qual será
efetuada posteriormente. A informação, que deverá ser encaminhada por meio de o�cio
ins�tucional, poderá ser enviada pelo e-mail: igpmcoter@coter.eb.mil.br e/ou
igpmcoter@gmail.com, sendo que, caso essa Corporação não se manifeste até as datas
aprazadas, esta Inspetoria-Geral entenderá como não havendo interesse no referido curso.

Por fim, coloco à disposição o Cap MARCOS SILVA, da IGPM, no tel: (61) 3415-
4958, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

 
 

Atenciosamente,
 
 
 

FÁBIO CARBALLO DE SOUZA - Coronel
Chefe da Inspetoria Geral das Polícias Militares
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