
   

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016 - 

Credenciamento de Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de 
Manuseio de Arma de Fogo. 

 
 

O Presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, HUGO OTÁVIO 
VILAÇA Costa no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1.315, no seu 
artigo 18, incisos I e V, bem como em observância aos princípios constitucionais e legais 
pertinentes, especialmente o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a Lei nº 8.666/93 e a Lei 
nº 9.784/99, e ainda as legislações em vigor, torna público a abertura de processo de 
credenciamento de Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de 
Manuseio de Arma de Fogo, para ministrar curso de manejo de armas e técnicas de tiros para 
Guardas Municipais de Contagem. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O processo de credenciamento tem por objetivo constituir cadastro de Prestador de 
Serviço Pessoa Física ou Jurídica para Treinamento, Capacitação e Avaliação de 
Manuseio de Arma de Fogo, para ministrar curso de manejo de armas e técnicas de tiros para 
Guardas Municipais de Contagem, a ser realizado pela FUNEC conforme QUADRO I abaixo: 
 

QUADRO I 

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO 

FUNÇÃO DIVISÃO DE CARGA HORÁRIA 

 
NÚMERO DE 

TURMAS/QUAN
TITATIVO 
ALUNOS 

 
VALOR A SER 

PAGO POR 
TURMA 

FORMADA 

201 

Prestador de Serviço de 
Treinamento, Capacitação e 
Avaliação de Manuseio de 

Arma de Fogo. 

Pistola 380 
semiautomática 

 Revólver 38 

 
 

05 turmas de 30 
alunos 

 
 

R$ 30.000,00 

Teoria-35h 
Prática-65h 
Total- 100h 

 

Teoria- 20h 
Prática- 40h 
Total- 60h 

 
 
2.0 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1. O cadastramento de Prestador de Serviço Pessoa Física ou jurídica para Treinamento, 
Capacitação e Avaliação de Manuseio de Arma de Fogo será regido pelo presente Edital, 
bem como pelas instruções, anexos, comunicações e convocações dele decorrentes, 
obedecidas as normas estabelecidas pela FUNEC e legislações em vigor. 
 
2.2. O presente Edital possui os seguintes ANEXOS: 
 



   

 
a) ANEXO I - Cronograma 
b) ANEXO II - Ficha de Inscrição de Instrutor de Armamento e Tiros 
c) ANEXO III – Carta Proposta 
d) ANEXO IV - Modelo Padrão de Currículo. (Pessoa Física) 
e) ANEXO V – Grade Curricular da Capacitação 
f) ANEXO VI – Declaração que não emprega MENOR (Pessoa Jurídica) 
g) ANEXO VII – Declaração Idoneidade (Pessoa Jurídica) 
 
2.3. O credenciado será responsável por ministrar curso de manejo de armas e técnicas de 
tiros para Guardas Municipais de Contagem dentro da ementa estabelecida pela FUNEC, 
conforme ANEXO V, além de elaborar todo material didático a ser utilizado bem como fornecer 
os insumos que serão necessários para o desenvolvimento das aulas práticas dos cursos. 
 
3.0 DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 O Prestador de Serviço interessado em ministrar o curso de Manejo de Armas e Técnicas 
de Tiros conforme discriminado no QUADRO I será submetido ao processo de 
credenciamento, para o qual será constituída uma Comissão Credenciamento específica. 
 
3.2 O prestador de serviço será convocado para Entrevista. 
 
3.3 A avaliação da Experiência Técnica se dará mediante a análise das informações 
profissionais do prestador de serviço, constantes do currículo (pessoa física e jurídica) 
apresentado e nos documentos que comprovem a experiência técnica relatada e atividades 
desenvolvidas no setor público ou privado.  
 
3.4. O prestador de serviço inscrito deverá acompanhar pelo site da Prefeitura Municipal de 
Contagem todas as informações sobre o processo, incluindo a convocação para a Entrevista, 
no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos. ou 
www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diariooficial. 
 
3.5 O não comparecimento do prestador de serviço convocado no dia, horário e local 
divulgados para a Entrevista configura desistência definitiva quanto à participação no processo 
de credenciamento. 
 
3.6. Após a publicação do local, dos horários e dias de realização da Entrevista não será 
permitida a troca de dias e horários. 
 
4.0 DA HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 
 
4.1 É requisito mínimo que o prestador de Serviço Pessoa Física ou Jurídica para 
Treinamento, Capacitação e Avaliação de Manuseio de Arma de Fogo possua,  
 
a) Credenciamento Polícia Federal, devidamente comprovado.  

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diariooficial


   

b) Experiência de no mínimo 06 (seis meses) comprovada na área de atuação. 
 
4.2 A Comissão de Credenciamento da FUNEC, nos termos do item 6.5, ainda analisarão os 
seguintes documentos: Ficha de Inscrição, Carta Proposta, Currículo e Documentação Jurídica, 
Fiscal e Técnica dos candidatos em cumprimento aos requisitos e exigências deste Edital. 
 
4.3 O prestador de serviço que não satisfizer os requisitos estabelecidos neste Edital não será 
convocado para a Entrevista. 
 
5.0 DO CREDENCIAMENTO (Pessoa Física / Jurídica) 
 
5.1 O credenciamento será realizado mediante análise dos documentos abaixo relacionados, 
atendidos os requisitos e exigências: 
 
5.2 Ficha de inscrição Anexo II, devendo esta:  
a) ser datada e assinada pelo interessado (pessoa física) e, no caso de pessoa jurídica pelo 
representante legal, conforme disposto no contrato social;  
 
5.3 Carta Proposta Anexo III, devendo esta:  
a) ser digitada e impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambigüidades;  
b) conter a descrição do serviço a ser prestado;  
c) ser datada e assinada pelo interessado (pessoa física) e, no caso de pessoa jurídica pelo 
representante legal, conforme disposto no contrato social.  
 
5.4 Curriculum Vitae Padrão Anexo IV 
 
5.5 Documentação Jurídica, Técnica e Fiscal conforme item 6.0 deste Edital.  
 
5.6 Anexos VI e VII deste Edital. 
 
5.7 A documentação apresentada de forma incompleta, rasurada ou em desacordo com o 
estabelecido neste Edital será considerada inepta, podendo o interessado apresentar novo 
documento livre das causas que ensejaram sua inépcia.  
 
5.8 A apresentação de proposta sujeita o proponente integralmente às condições deste Edital 
de Credenciamento. 
 
6.0 DA HABILITAÇÃO  
 
6.1. Habilitação Jurídica e Técnica, a ser comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação:  
 
6.1.1. Para PESSOAS FÍSICAS serão exigidos:  
a) Cópia da Cédula de Identidade e CPF. 
b) Certificado de Registro como instrutor na Polícia Federal. 



   

c) Comprovação da experiência mínima de 06 (seis) meses. 
d) Curriculum Vitae (Modelo Anexo IV). 
 
6.1.2. Para PESSOAS JURÍDICAS serão exigidos:  
O representante legal deverá apresentar a seguinte documentação:  
a) Cópia da Carteira de Identidade e CPF. 
b) Declaração de firma individual, se for o caso, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado no órgão competente; em se tratando de sociedades por ações 
apresentar documentos de eleição de seus administradores e procurações que substabeleçam 
poderes a terceiros; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
d) Cópia da comprovação técnica da Empresa na especialidade em curso de tiro e manejo de 
arma de fogo. 
e) Relação nominal do quadro funcional da Empresa;  
f) Alvará / Licença de Funcionamento, de acordo com a localidade;  
g) Alvará / Licença Sanitária, de acordo com a localidade.  
 
6.2. Regularidade Fiscal, comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
 
6.2.1. Para PESSOAS FÍSICAS:  
a) Comprovante de entrega de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. 
b) Inscrição no INSS/PIS-PASEP;  
c) Inscrição no Imposto Sobre Serviços – ISS se for o caso. 
d) Comprovante de residência ou do estabelecimento comercial.  
 
6.2.2. Para PESSOAS JURÍDICAS:  
a) Prova de regularidade com a Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio de certidões 
expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão, composta de:  
1) Inscrição no CNPJ;  
2) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria de Receita Federal do 
Brasil; e  
3) Certidão de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;  
4) Certificado de Regularidade do FGTS;  
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
6.2.3. Os Interessados (Pessoa Jurídica) deverão apresentar, ainda, as seguintes 
declarações:  
a) Declaração que não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal, (conforme modelo - Anexo VI).  
b) Declaração de Idoneidade nos termos do inciso III do Art. 88 da Lei nº 8.666/93, (conforme 
modelo - Anexo VII).  
 



   

6.2.4 Os interessados (Pessoa Física) deverão apresentar, ainda, Atestados Antecedentes 
Criminais emitidos pela Polícia Federal e Polícia Civil. 
 
6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópias 
autenticadas por Tabelião de Notas ou para autenticação por servidor da Fundação de Ensino 
de Contagem - FUNEC, acompanhados dos originais.  
 
6.4. A documentação apresentada será objeto de análise pela Comissão de Credenciamento 
designada pelo Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC.  
 
6.5 Considerar-se-ão habilitados os interessados que apresentarem os documentos exigidos 
no prazo de validade neles previstos e, quando não mencionado, os documentos serão 
considerados válidos por até 3 (três) meses, contados da data de sua emissão. 
 
7.0 DO PREÇO 
 
7.1 O valor a ser pago pela prestação de serviços corresponderá a um total de R$30.000,00 
(trinta mil reais), para cada turma formada, com incidência de custos diretos e indiretos, 
inclusive encargos trabalhistas e fiscais. 
 
7.2 O credenciado poderá assumir a formação de uma ou mais turmas ou até mesmo a sua 
totalidade, desde que comprove capacidade técnica para a sua total execução. 
 
8.0 DA BANCA AVALIADORA 
 
8.1 A Banca Avaliadora dos prestadores de serviços será composta por 03 (três) membros da 
Secretaria de Defesa Social integrante do efetivo da Guarda Municipal de Contagem. 
 
9.0 DAS ETAPAS 
 
9.1 O presente processo de credenciamento terá as seguintes etapas: 
 
9.1.1 Análise da Carta Proposta e Ficha de Inscrição; 
9.1.2 Análise da documentação Jurídica, Fiscal e Técnica; 
9.1.3 Análise de Currículo e Títulos; 
9.1.4 Entrevista. 
 
9.2 As informações de todas as fases do Processo de Credenciamento para Prestador de 
Serviço Pessoa Física ou jurídica para Treinamento, Capacitação e Avaliação de 
Manuseio de Arma de Fogo da FUNEC serão disponibilizadas no site da Prefeitura de 
Contagem em www.contagem.mg.gov.br/concursos ou 
www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diariooficial 
 
 
 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diariooficial


   

 
10.0 DO PRAZO 
 
10.1. O interessado em se credenciar como Prestador de Serviço Pessoa Física ou jurídica 
para Treinamento, Capacitação e Avaliação de Manuseio de Arma de Fogo deverá 
entregar, no período de 25 e 26 de janeiro de 2016, no horário de 08h00min as 17h00min, na 
sede Administrativa da FUNEC, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Eldorado, 
Contagem/MG em envelope pardo lacrado devidamente identificado por “Edital de 
Credenciamento nº 01/2016”, a seguinte documentação: 
 
10.1.1. Ficha de Inscrição - Anexo II devidamente preenchida como Prestador de Serviço 

Pessoa Física ou jurídica para Treinamento, Capacitação e Avaliação de Manuseio de 

Arma de Fogo, na qual o candidato deverá apontar a função a qual se candidata - QUADRO I 

deste edital; 

10.1.2. Carta Proposta  - Anexo III deste Edital; 

10.1.3. Modelo Padrão de Currículo para Pessoa Física - ANEXO VI deste edital; 
 
10.1.4 Documentação Jurídica, Fiscal e Técnica conforme ítem 6.0 do presente Edital; 
 
10.1.5. Cópia da documentação comprobatória das informações constantes no Modelo Padrão 
de Currículo Anexo IV deste Edital; 
 
10.1.6 Declaração de que não emprega MENOR – Anexo VI e Declaração de Idoneidade – 
Anexo VII (Pessoa Jurídica); 
 
10.1.7 Atestados de Antecedentes Criminais emitidos pela Polícia Federal e Polícia Civil. 
 
10.2. Os modelos citados nos itens 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.6 estão disponíveis no site da 
Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.mg.gov.br/concursos) e se encontram nos 
Anexos deste Edital. 
 
11.0 DA DIVULGAÇÃO RESULTADOS 
 
11.1 A Divulgação do Resultado da Análise de Ficha de Inscrição, Carta Proposta, 
Documentação Jurídica, Fiscal e Técnica, Análise Curricular será no dia 29 de janeiro de 
2016. O resultado poderá ser consultado no site da Prefeitura Municipal de Contagem 
(www.contagem.mg.gov.br/concursos) e no Diário Oficial do Município – DOM 
(www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diáriooficial).  
 
11.2 A divulgação da convocação, com data, horário e local da Entrevista será no site da 
Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.mg.gov.br/concursos) a partir do dia 01 de 
fevereiro de 2016 e no Diário Oficial do Município – DOM 
(www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diáriooficial). 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diáriooficial
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diáriooficial


   

11.3 A Entrevista com a Banca Avaliadora composta por 03 (três) membros da Secretaria 
Municipal de Defesa, integrantes do efetivo da Guarda Municipal de Contagem, será realizada 
na data prevista de 03 de fevereiro de 2016.  Poderá ser consultado no site da Prefeitura 
Municipal de Contagem (WWW.contagem.mg.gov.br/concursos) e no Diário Oficial do 
Município – DOM (www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diáriooficial). 
 
11.4 Publicação do resultado da Entrevista, análise de Títulos e classificação final será no site 
da Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.mg.gov.br/concursos) a partir do dia 05 
de fevereiro de 2016 e no Diário Oficial do Município – DOM 
(www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diáriooficial).  
 
11.5 Recebimento de recursos contra a classificação final será nos dias 11 e 12 de fevereiro 
de 2016. 
 
11.6 A divulgação do resultado final do credenciamento está prevista, inicialmente, para o dia 
17 de fevereiro de 2016. Poderá ser consultado no site da Prefeitura Municipal de Contagem 
(WWW.contagem.mg.gov.br/concursos) e no Diário Oficial do Município – DOM 
(www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diáriooficial).  
 
12.0 DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 
12.1. Como Prestação de Serviço Pessoa Física ou Jurídica para Treinamento, Capacitação e 
Avaliação de Manuseio de Arma de Fogo compreendem-se: 
 

 Qualificação dos Guardas Municipais do Município de Contagem acerca do 
conhecimento teórico e prático de armas de fogo e suas munições; 

 Conhecimento técnico de segurança do uso e manuseio de armas de fogo,  
 Conhecimento de instrumentos cognitivos para identificar as armas segundo sua 

classificação, seu tamanho, seu funcionamento, sua forma de carregamento e 
acionamento,  

 Propiciar aos Guardas Municipais o domínio da técnica de montagem e carregamento 
de armas de fogo,  

 Desenvolver no guarda municipal a habilidade de tiro eficiente,  
 Treinar o guarda municipal na visada, no saque do coldre e o consequente disparo de 

armas letais,  
 Levar ao guarda municipal a consciência do uso legal e adequado de armas letais,  
 Profissionalizar os guardas municipais sobre o uso ou não de arma de fogo em 

circunstância de quebra da normalidade pública,  
 Capacitar o guarda municipal para a adequada posição e o acionamento eficiente e 

seguro da arma de fogo,  
 Preparar o guarda municipal para, em situações de inevitáveis riscos à sua segurança 

ou de terceiros, fazer uso de arma letal com a devida adequação da força. 
 
 
 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diáriooficial
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diáriooficial
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/guiadeserviços/diáriooficial


   

13.0 DA ENTREVISTA 
 
13.1 O prestador de serviço que não satisfizer os requisitos estabelecidos no QUADRO I deste 
Edital não será convocado para a Entrevista. 
 
13.2 O prestador de serviço convocado será submetido à entrevista visando ao efetivo 
credenciamento. 
 
13.3 A Banca Avaliadora para a Prestação de Serviço Pessoa Física ou Jurídica para 
Treinamento, Capacitação e Avaliação de Manuseio de Arma de Fogo analisará os critérios 
para o credenciamento: 
 
13.3.1. Experiência técnica na área específica; 
 
13.3.2. Domínio do assunto; 
 
13.3.3. Didática. 
 
13.4 A Entrevista terá duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de 30 (trinta) minutos, 
versando sobre tópicos da área de conhecimento de armamento e tiros, conforme indicação da 
Comissão de Credenciamento.  
 
13.5 A entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada em até 09 (nove) 
pontos e serão considerados os critérios da TABELA I: 
 

TABELA I 
 

Entrevista: duração mínima de 20 minutos e máxima de 30 (trinta) minutos  

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO TOTAL DE PONTOS 

 
Habilidade no 
Desempenho 

Conhecimento prático 01 ponto  
03 Pontos Conhecimento teórico e domínio do assunto 01 ponto 

Habilidade  01 ponto 

Criatividade 
Originalidade 

Criatividade 01 ponto  
03 Pontos Originalidade 01 ponto 

Adequação e postura em relação a temática 01 ponto 

 
 
Didática 

Aspectos didáticos 01 ponto  
03 Pontos Materialidade 01 ponto 

Capacidade organizacional do prestador de 
serviço (espaço e tempo) 

01 ponto 

TOTAL 09 pontos 

 
 
13.6 A entrevista dos prestadores de serviço será realizada em sessão pública, na presença de 
todos os membros da Banca Avaliadora, em local de fácil acesso, data e horário previamente 
designados no Aviso de Convocação, no dia 03 de fevereiro de 2016, vedado o exame 
simultâneo de mais de um(a) candidato(a).  
 



   

13.7 A Banca Avaliadora disporá de até 30 (trinta) minutos para a entrevista do(a) candidato(a), 
atribuindo-lhe nota de 0 (zero) a 09 (nove) pontos.  
 
13.8 As notas de cada examinador serão recolhidas em envelope, que será lacrado e rubricado 
pelos examinadores, imediatamente após o término da entrevista de cada candidato (a). 
 
13.9 A nota final da Entrevista será o resultado da média aritmética simples das notas 
atribuídas pelos examinadores, considerando-se duas casas após a vírgula, sendo vedado, a 
qualquer título, o arredondamento das médias obtidas.  
 
13.10 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) dos pontos na Entrevista. 
 
13.11 O candidato deverá comparecer ao local designado para a entrevista, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início. 
 
13.12 O ingresso do prestador de serviço na sala para a realização da entrevista só será 
permitido dentro do horário estabelecido, mediante apresentação do documento de identidade 
original, do comprovante de inscrição e assinatura da lista de presença. 
 
13.13  Durante a realização da entrevista não será permitido o uso de telefone celular. 
 
13.14 Será excluído do Processo de Credenciamento o prestador de serviço que, por qualquer 
motivo, faltar à entrevista.  
 
13.15 Em hipótese alguma haverá entrevista fora do local e horário determinados, nem 
segunda chamada para a entrevista. 
 
14. DOS TÍTULOS 
 
14.1. A prova de títulos é de caráter classificatório e somente serão analisados os títulos dos 
candidatos aprovados na Entrevista. 

 
14.2. Os Títulos valerão 09 (nove) pontos, distribuídos conforme a TABELA II do item 6.3. 

  
14.3. Os títulos considerados neste Processo de credenciamento, suas pontuações, o limite 
máximo de pontos estão discriminados a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
TABELA II 

 

Discriminação do Título Comprovação Pontuação por título 
Pontuação  

máxima 

EXPERIÊNCIA TÉCNICA 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

(experiências com 
duração mínima de 06 

meses) 

1) Serviço prestado à Empresa 
Privada: cópia da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) acrescida 
de declaração que informe o período 
(com início e fim, se for o caso) e a 
espécie do serviço realizado, com a 
descrição das atividades 
desenvolvidas, quando realizado na 
área privada; 
2) Serviço prestado à Administração 
pública Municipal, estadual ou 
Federal: certidão ou declaração que 
informe o período (com início e fim, se 
for o caso) e a espécie do serviço 
realizado, com a descrição das 
atividades desenvolvidas; 
3) Serviço prestado à Organizações 
Não Governamentais e ou entidades 
privadas: declaração de prestação de 
serviços ou recibo de pagamento de 
autônomo (RPA) acrescido de 
declaração que informe o período (com 
início e fim, se for o caso) e a espécie 
do serviço realizado, no caso de 
serviço prestado como autônomo; 
4) Declaração da Junta Comercial 
devidamente atualizada e registrada, 
como exerce atividade empresarial 
compatível com a função de Instrutor 
de Armamento e Tiros. 
5) Atestado de Capacidade Técnica na 
área de atuação do objeto do presente 
edital. 

Será atribuído 01 (um) 
ponto para cada 06 (seis) 
meses de efetivo 
exercício, EXCETO os 
primeiros 06 (seis) meses 
 
Será atribuído para cada 
Atestado de Capacidade 
Técnica apresentado. 

6 pontos 

Curso de Atualização e 
Aperfeiçoamento; 
específico na área de 
atuação da função, 
expedido por instituição 
oficial credenciada e o 
curso autorizado e 
reconhecido pelo MEC 
ou de Organizações Não 
Governamentais, com 
carga horária mínima de 
10 horas. 

Certificado ou Declaração de 
Conclusão de Curso (cópia 
acompanhada do original do 

documento) 

Será atribuído 01 (um) 
ponto para cada curso 

3 pontos 

Total da pontuação máxima 09 Pontos 

TOTAL GERAL DE PONTOS (Tabelas I e II) 18 pontos 

 



   

14.4 No caso da comprovação do título de tempo de serviço na função, os Contratos e/ou 
Declarações de Trabalho Autônomo, deverão constar: a descrição das características da 
atividade, o número de alunos atendidos por turma, compatíveis com o trabalho a ser 
desenvolvido, o período trabalhado, estar com firma reconhecida e estar acompanhados dos 
respectivos documentos comprobatórios de recolhimentos previdenciários. 
 
14.5 Os títulos que poderão ser objeto de pontuação na prova de títulos de que trata este Edital 
serão analisados e avaliados, conforme pontuação discriminada na tabela do item 14 e a soma 
da pontuação obtida não poderá ultrapassar o limite de 09 (nove) pontos. 
 
14.6 Os documentos referentes a experiência técnica na área de atuação prestado somente 
serão apurados até o dia 31 de dezembro de 2015. 
 
14.7 Os títulos deverão ser entregues na sede Administrativa da FUNEC, situada na Avenida 
João César de Oliveira, nº 2.415, Eldorado, Contagem/MG durante o período de inscrição (dia 
25 e 26 de janeiro de 2016), em envelope pardo aberto, tamanho ofício, contendo 
externamente, em sua face frontal, os seguintes dados: Processo de Credenciamento de 
Prestador de Serviço Pessoa Física ou jurídica para Treinamento, Capacitação e 
Avaliação de Manuseio de Arma de Fogo / Edital Nº 01/2016 - da Fundação de Ensino de 
Contagem - FUNEC, o nome do prestador de serviço, a função a que concorre o número da 
Carteira de Identidade e/ou CNPJ. O envelope será lacrado no ato da inscrição, à vista do 
candidato. 
 
14.8 Para comprovar a Experiência Técnica na área de atuação e Curso de Atualização e 
Aperfeiçoamento, o prestador de serviço deverá entregar os documentos no período de 
credenciamento, no horário de 08h00min as às 17h00min horas, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado 
e recesso), na sede Administrativa da FUNEC, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 
2.415, Eldorado, Contagem/MG.  
 
14.9 A declaração e a certidão mencionadas nas opções “1”, “2” e “3” da TABELA II do item 14 
deverão ser emitidas por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de 
pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento 
deverá declarar/certificar também essa inexistência. 
 
14.9.1 A declaração mencionada na opção “3” deverá ser emitida pelo contratante. 

 

14.10 O candidato, no ato da entrega dos documentos, preencherá e assinará formulário 

próprio declarando os títulos entregues, seu nome e a função pretendida. 

 

14.11 A comprovação do título deverá ser apresentada somente através de fotocópia xerox e 

nos termos do item 14 (TABELA II). 

 

14.12 Não serão aferidos quaisquer títulos não estabelecidos no item 14 e/ou entregues fora do 

prazo e/ou do local determinado no item 10.1. 



   

14.13 Quaisquer títulos que não preencherem devidamente as exigências de comprovação, 

contidas neste Edital, não serão considerados. 

 
14.14 A pontuação total será de no máximo 18 (dezoito) pontos. 
 
14.15 A classificação final dos candidatos, para preenchimento das vagas, será feita em ordem 
decrescente, considerando-se o total de pontos obtidos nas Provas de Títulos e de Entrevista. 
 
14.16 Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato: 
a) que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no concurso, 
dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, nos termos do artigo 27, parágrafo 
único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. 
 b) que tiver maior pontuação na Entrevista. 
 c) o candidato de maior idade. 
 
15. DA CONVOCAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CREDENCIADOS 
 
15.1. A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC irá proceder com a convocação dos 
prestadores de Serviço credenciados de acordo com a necessidade do curso, observada a 
ordem de classificação do credenciamento. 
 
15.2. O prestador de Serviço credenciado que desistir formalmente da convocação será 
imediatamente substituído pelo seguinte, conforme a ordem de classificação e passará a 
ocupar o último lugar da lista de credenciados, não perdendo sua condição de credenciado e 
podendo ser convocado em outra oportunidade. 
 
15.3. O prestador de serviço credenciado, após convocação e prestação de serviço, passará a 
ocupar o último lugar da lista de credenciados. 
 
15.4. A contratação será processada obedecendo-se a lista de credenciados entre os 
candidatos presentes nos locais, datas e horários previstos em Edital Público de Convocação, 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC, na internet, no site 
www.contagem.mg.gov.br/concursos e na portaria da Fundação de Ensino de Contagem. 
Demais informações também poderão ser obtidas através dos telefones: (31) 3356-6371 e (31) 
3391-7669.  
 
15.5. O instrutor designado para ministrar o curso de manejo de armas e técnicas de tiro, 
classificado no Credenciamento, pertencentes ao quadro da Pessoa jurídica ou Pessoa Física, 
quando convocado, deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente); 
b) Registro de Identidade; 
c) Título de Eleitor e os comprovantes de votação das 02 (duas) últimas eleições; 
d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos


   

e) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
f) Cartão PIS/PASEP; 
g) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido; 
h) 02 (duas) fotografias 3x4; 
i) Atestado de Bons Antecedentes emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil e Polícia 
Federal; 
j) Curriculum Vitae (elaboração livre/ sem formulário ou modelo);  
k) Todos os documentos que comprovem as experiências descritas no curriculum vitae. 
 
15.6.  As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 
 
15.7. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a 
documentação completa citada no item 15.5 deste Edital, passará a ocupar o último lugar da 
lista de credenciados. 
 
15.8. Ainda que classificado neste Edital de Credenciamento, não será admitido para a 
respectiva função, candidato, ex-servidor que tenha sido demitido ou destituído do cargo em 
comissão por infringência do artigo 127, inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem).  
 
15.9. Todas as informações e orientações a respeito deste Edital de Credenciamento poderão 
ser obtidas na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 
2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, das 8h às 17h ou pelo telefone (31) 3356-6371, pelo 
e-mail funec.concurso@gmail.com , ou no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 No caso do credenciado ser Pessoa Jurídica, este deve no ato da contratação deverá 
apresentar os respectivos nomes dos instrutores que ministrarão os cursos, com a devida 
certificação emitida pela Polícia Federal e demais documentos exigidos neste Edital. Na 
eventualidade de alteração do instrutor durante a execução do curso, a Pessoa Jurídica deverá 
notificar a FUNEC, informando qual será o novo instrutor apresentando toda a documentação 
exigida. 
 
16.2. Após a realização do processo de credenciamento será elaborada Listagem Final do 
Processo de Credenciamento de prestação de serviço, contendo relação nominal de 
candidatos credenciados por ordem de classificação. 
 
16.3. A Listagem Final do processo de Credenciamento de Instrutor de Armamento e Tiros será 
homologada pela FUNEC. 
 
16.4. O resultado final do processo de Credenciamento de Instrutor de Armamento e Tiros será 
divulgado na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Contagem 
www.contagem.mg.gov.br/concursos a partir do dia 17 de fevereiro de 2016. 

mailto:funec.concurso@gmail.com
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos


   

 
16.5. O Credenciamento de que trata este Edital terá validade de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado por  igual período. 
 
16.6. A FUNEC juntamente com o Gestor  responsável da Guarda Municipal de Contagem são 
os responsáveis pela avaliação contínua e sistemática do desempenho do prestador de 
serviço, podendo descredenciá-lo caso o seu desempenho na docência, para a qual foi 
credenciado, seja avaliado pelos alunos como insatisfatório. 
 
16.7. O candidato credenciado como prestador de serviço terá 02 (dois) dias úteis, a contar 
do dia subsequente à divulgação do resultado final do processo de credenciamento, para 
interpor recurso contra decisão da Comissão estabelecida para fins de credenciamento. 
 
16.8. Para a retirada ou eliminação de documentação referente ao processo de 
credenciamento de prestação de serviço observar-se-á: 
 
16.8.1. Os candidatos não credenciados terão 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 
inscrição, para retirar a documentação entregue e findo o prazo, se a documentação não for 
retirada, será eliminada. 
 
16.8.2. Os candidatos credenciados e não contratados poderão retirar sua documentação após 
o término da vigência do credenciamento, a contar da data do resultado final pelo período de 
02 (dois) anos. VEJA O PRAZO DE VIGÊNCIA Findo esse prazo, se a documentação não for 
retirada, será eliminada. 
 
16.9. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Credenciamento da FUNEC. 
 
 

Contagem, 13 de janeiro de 2016. 
 
 

Hugo Otávio Costa Vilaça 
Presidente da Funec 

 



   

 
 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016  

Credenciamento de Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de 
Manuseio de Arma de Fogo  

 
ANEXO I – CRONOGRAMA 

 
 
 ATIVIDADE DATAS/PERÍODO 

Publicação do Edital 13/01/2016 

Inscrições e entrega da documentação 25 e 26/01/2016 

Publicação dos inscritos deferidos e convocação para a 
Entrevista 

01/02/2016 

Realização da Entrevista 03/02/2016 

Publicação do resultado da análise de Títulos, da 
Entrevista e classificação final 

05/02/2016 

Recebimento de recursos contra o resultado  da análise de 
Títulos, da Entrevista e classificação final 

11 e 12/02/2016 

RESULTADO FINAL após recursos da Classificação Final 17/02/ 2016 



   

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016  

Credenciamento de Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de 
Manuseio de Arma de Fogo  

 
ANEXO II - Ficha de Inscrição  

 

PROTOCOLO Nº 

Ficha de inscrição Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de 
Manuseio de Arma de Fogo 

Curso a ser ministrado:  Manejo de armas e técnicas de tiros 

 Nome Completo: 
 
 
Data de Nascimento:  Sexo: 

 Masculino     Feminino 

 Estado Civil: 

Endereço Residencial: Número: Complemento: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

Telefone Fixo: Celular: 

E-mail: 

Profissão Instituição Empregadora: 

Endereço Comercial: Número: Complemento: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

Titulação:  

 Graduação      Especialização      Mestrado      Doutorado            

Ano: 

 Ensino Médio     ensino Fundamental      

Experiência técnica na área: sim não    Se sim, quanto tempo: 

Assinatura do candidato: Data: 

 
........................................................................................................................................................

... 
Via do candidato ou responsável pela entrega da documentação 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  Nº: DATA: 

NOME: 

FUNÇÃO: Prestador de Serviço 

Assinatura do responsável da FUNEC:_____________________________________________ 



   

 
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016  
Credenciamento de Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de 

Manuseio de Arma de Fogo  
 

ANEXO III - MODELO CARTA PROPOSTA 
 

 
 
 

MODELO CARTA PROPOSTA 
 
 

      
Contagem,      de                             de 2016 

 
 
À Fundação de Ensino de Contagem 
 
 
 
 

Pela presente Proposta de Serviços, a (o) Nome ou Razão Social, CNPJ ou CPF  

nº .................., vem oferecer à Fundação de Ensino de Contagem os serviços profissionais na 

especialidade de prestador de serviço de treinamento, capacitação e avaliação de manuseio de 

arma de fogo, declarando estar ciente do preço estipulado dos serviços e das condições 

estipuladas no Edital de Credenciamento nº 001/2016. 

    

 

 

_____________________________________________ 
(Assinatura com identificação do responsável legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016  
Credenciamento de Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de 

Manuseio de Arma de Fogo  
 

ANEXO IV - CURRICULUM VITAE PADRÃO(Pessoa Física) 
 

Se manuscrito, preencher em letra legível. 

 

1. Identificação do (a) candidato (a) 

Nome: 
_________________________________________________________________________
_______ 

Endereço: 
_________________________________________________________________________
_____ 

E-mails: 
_________________________________________________________________________
_______ 

Telefones: 
_________________________________________________________________________
_____ 

 
 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 



   

PÓS-GRADUAÇÃO (Indique os cursos com titulação mais elevada) 

Denominação do Curso: 
___________________________________________________________________ 

Grau obtido: 
__________________________________________________________________________
___ 

Instituição: _____________________________________________ Local: 
___________________ 

Data de Início: ______/______/______                              Data de Término: 
______/______/______ 

Denominação do Curso: 
___________________________________________________________________ 

Grau obtido: 
__________________________________________________________________________
___ 

Instituição: ______________________________________ Local: 
___________________________ 

Data de Início: ______/______/______                              Data de Término: 
______/______/______ 

GRADUAÇÃO 

Denominação do Curso: 
___________________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________ Local: 
___________________________ 

Data de Início: ______/______/______                              Data de Término: 
______/______/______ 



   

Denominação do Curso: 
___________________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________ Local: 
___________________________ 

Data de Início: ______/______/______                              Data de Término: 
______/______/______ 

 

ENSINO MÉDIO 

Denominação do Curso: 
___________________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________ Local: 
___________________________ 

Data de Início: ______/______/______                              Data de Término: 
______/______/______ 

ENSINO FUNDAMENTAL  

Instituição: _____________________________________ Local: 
___________________________ 

Data de Início: ______/______/______                              Data de Término: 
______/______/______ 

 
 

3. EXPERIÊNCIA TÉCNICA  



   

Nome da instituição: 
______________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____      Data de saída da instituição: ____/ 
____/ _____ 

Atividades desenvolvidas: 

__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 

Nome da instituição: 
______________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____      Data de saída da instituição: ____/ 
____/ _____ 

Atividades desenvolvidas: 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 

Nome da instituição: 
______________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): ______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____      Data de saída da instituição: ____/ 
____/ _____ 

Atividades desenvolvidas: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 



   

Nome da instituição: 
_______________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): ______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____      Data de saída da instituição: ____/ 
____/ _____ 

Atividades desenvolvidas: 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 

Nome da instituição: 
______________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____     Data de saída da instituição: ____/ 
____/ _____ 

Atividades desenvolvidas: 
__________________________________________________________________________
_____ 
__________________________________________________________________________
_____ 
__________________________________________________________________________
______ 

 
 

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 



   

Ocupação atual (cargo/função): 
_____________________________________________________________  

Nome da organização: 
____________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ______ 

Atividades desempenhadas (descrever especialmente aquelas relacionadas com a 
disciplina pretendida):  

_________________________________________________________________________
_______ 

 

Experiência anterior (Liste as experiências que considera mais relevantes)  

Ocupação (cargo/função): 
_________________________________________________________________ 

Nome da organização: 
____________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____      Data de saída da instituição: ____/ 
____/ ____ 

Atividades desempenhadas:  
Atividades desempenhadas (descrever especialmente aquelas relacionadas com a 
disciplina pretendida): 

_________________________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 



   

Experiência anterior (Liste as experiências que considera mais relevantes)  

Ocupação (cargo/função): 
_____________________________________________________________ 

Nome da organização: 
________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): ______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____     Data de saída da instituição: ____/ 
____/ ____ 

Atividades desempenhadas:  
Atividades desempenhadas (descrever especialmente aquelas relacionadas com a 
disciplina pretendida): 

_________________________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________________________
_______ 

 
 
 
 
 
 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE CONSIDERA RELEVANTE  
 

 

 

 

  



   

Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras e podem ser comprovadas 
através dos documentos comprobatórios apresentados. 

 
_______________________, ___ de __________ de 20___. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura 

 
 
 

 



   

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016  

Credenciamento de Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de 
Manuseio de Arma de Fogo  

 
ANEXO V- GRADE CURRICULAR DA CAPACITAÇÃO 

 

Módulo Tópico Ementa Carga 

horária 

 
 
 
 
 
 
Pistola 380 - Teórica 

 
 
 
 
 
Introdução ao uso 
de arma de fogo 

 
-Evolução Histórica das Armas; 
- Legislação vigente sobre armas de fogo 
no Brasil (Lei 10.826/03 e Decreto 
5.123/2004); 
- Normas de segurança com armas de 
fogo; 
- Conduta no estande de tiro; 
- Funcionamento de peças e 
Nomenclatura; 
- Uso legal e legítimo de Arma de Fogo; 
- Emprego Tático de arma de fogo e 
munições; 
- Abordagem a pessoas e veículos; 
- O equipamento letal como alternativa 
tática de força; 
- Modelo de uso legal progressivo da força; 
- Lei Federal 13.060, de 22 de dezembro 
de 2014; 
- Vídeos, teatro operacional; 
- Dicas de segurança para porte de arma 
fora de serviço. 
 
Avaliação tipo prova teórica 
Institucional conforme Cartilha de 
Armamento e tiro da Policia Federal: 

 Composição: 20 (vinte) questões 
objetivas , englobando os 
seguintes temas:  

 Normas de segurança : 06 
questões; 

 Nomenclatura e funcionamento de 
peças: 06 questões; 

 Conduta no estande : 03 questões 
; 

 Legislação vigente sobre armas de 
fogo no Brasil (Lei 10.826/03 e 
Decreto 5.123/2004) 05 questões; 
 

Aprovação: Mínimo 60% ( sessenta por 
cento ) dos acertos possíveis 

 

 
 
 

 
 
 

35h 

 
 
 

  

Quantitativo de disparos: 

Pistola  .380 semiautomática  100 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistola 380 – Prática 
 

disparos para treinamento e 44 disparos 

para Prova. 

 

- Fundamentos da Prática de Tiro para 

Guardas Municipais: recomendam-se, para 

a prática do tiro de Pistola, técnicas de tiro 

capazes de minimizar efeitos do estresse 

da situação sobre os fundamentos do tiro; 

- As posições “Isósceles” ou “Ayoob” 

(stress-fire) para o tiro de pé e ajoelhado, 

são indicadas; 

- Recomenda-se, ainda, a adoção de 

distâncias de treinamento igual ou inferior 

a dez metros, respeitando-se, assim, o 

emprego tático do armamento de porte 

utilizado, bem como o treinamento de tiro 

avançado, com arma partindo do coldre; 

- O nível de dificuldade deverá obedecer a 

uma ordem crescente de dificuldade, 

considerando a distância, a posição de tiro 

e a situação da arma, na mão ou no 

coldre; 

- Recomenda-se como técnica de cadência 

de disparos: Tiro a Tiro (singelo) ou aos 

pares (Double tap); 

- Limpeza e conservação da arma de uso 

individual (Pistola); 

- Instrução preparatória para o tiro de 

pistola; 

- Regras de segurança na prática do tiro 

(pistola); 

- Manuseio e apronto da arma de fogo e 

acessórios para o serviço (pistola); 

- Fundamentos do tiro (análise da situação; 

empunhadura da arma; posição para tiro; 

pontaria; respiração para tiro; puxada do 

gatilho; avaliação da situação). 

- Carregamento, descarregamento e troca 

de carregador (pistola); 

- Técnicas de coldreamento e saque de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65h 



   

arma de fogo (pistola); 

- Prática de tiro em seco, com munição de 

manejo, utilizando as técnicas escolhidas 

(pistola); 

- Fundamentos da prática de tiro para 

Guardas Municipais; 

- Treinamento do Tiro com pistola; 

Prática Básico I – Pistola  .380: 

  Cadência Tiro a Tiro: 

 Posição de Pé - distância de 7 

metros: 10 disparos. 

 Posição Ajoelhada - distância de 8 

metros: 10 disparos.  

Prática Básico II– Pistola  .380: 

  Cadência Tiro a Tiro ou double 

tap, aos pares. 

 Posição de Pé – distância de 7 

metros: 10 disparos com recarga 

da arma (cinco cartuchos por 

carregador); 

 Posição de Pé – distância de 8 

metros: 10 disparos com recarga 

da arma (cinco cartuchos por 

carregador); 

 Posição de Ajoelhado – distância 

de 8 metros - 10 disparos com 

recarga da arma (cinco cartuchos 

por carregador). 

Prática Avançado Pistola  .380: 

  Cadência double tap, aos pares. 

 Posição de Pé - distância de 7 

metros: 10 disparos com 

arma partindo do coldre e com troca de 

carregador (cinco+cinco); 

 Posição de Pé – 10 disparos a 

8metros. Arma partindo do coldre e 

recarregada em sequência; 

 Posição Ajoelhada partindo da 

posição de Pé – distância 

de 8 metros: 5 disparos com arma partindo 



   

do coldre; 

 Posição de Pé - distância de 7 

metros: 10 disparos com 

arma partindo do coldre e com troca de 

carregador (cinco+cinco); 

 Posição de Pé – 5 disparos a 8 

metros. Arma partindo do coldre; 

 Posição Ajoelhada partindo da 

posição de Pé – distância 

de 8 metros: 10 disparos com arma 

partindo do coldre e 

com troca de carregador ( cinco+cinco). 

Avaliação Prática Institucional- Silhueta 
Humanóide - DPF/ANP (46x64cm, zonas 
decrescente de 5 (cinco) á 0 (zero) 
pontos. 

 

 Quantidade total de tiros = 20 
(vinte) tiros; 

 Tempo de duração: 20 (vinte) 
segundos para cada sequencia de 
05 (cinco) tiros ou 40 (quarenta) 
segundos para cada sequencia de 
10 (dez) tiros. 

 Sistema de acionamento: 

Para armas de ação simples – 

mecanismos de disparo armado e travado. 

Para armas de ação dupla: disparo em 

ação dupla. 

Para armas de dupla ação; nas Pistolas o 

primeiro disparo em ação dupla e os 

demais em ação simples. Nos revolveres 

todos em ação dupla. 

 Da aprovação: 

Será aprovado o candidato que obtiver, no 

mínimo 60% da pontuação máxima do 

alvo, ou seja, 30 (trinta) pontos em cada 

distancia , do total dos 50 

(cinquenta)pontos possíveis; para a prova 

teórica se adotará o mesmo percentual de 

acertos (60%).  

 Posição de Pé: 10 disparos a 7 

metros (cinco +cinco) e 10 

disparos a 7 metros, com recarga ( 

cinco+cinco). 

 Posição de Pé:: 10 disparos a 8 

metros (cinco +cinco) e 10 

disparos a10 metros, com recarga 



   

(cinco +cinco). 

Avaliação Prática II – Porte de Arma de 
fogo Categoria Institucional Alvo 
padrão SAT/ANT medindo 46 cm x 64 
cm, subdividido em quatro cores 
distintas. 
 

 Alvo de quatro cores: 24 (vinte e 
quatro) disparos , divididos em 6 
(seis) series de 4 (quatro)disparos 
cada, no tempo Maximo de 
08”(oito segundos por série) a  7 
metros,contra alvo do tipo fogo 
central , padrão SAT/ANT medindo 
46cm x 64cm , subdividido em 
quatro cores distintas , sendo 2 
(dois) disparos em cada cor , 
conforme comando do aplicador da 
verificação . será considerado 
aprovado aqueles que obtiver, no 
mínimo 60% (sessenta por cento) 
dos pontos possíveis , ou seja , 72       
( setenta e dois) pontos dos 120 ( 
cento e vinte) pontos possíveis. 

 Para os 24 ( vinte e quatro) 
disparos, a contagem de pontos 
será feita com base nos valores de 
0(zero) , 3(três) , 4(quatro) e 
5(cinco), impressos no alvo tipo 
fogo central ( anexo-II) e de acordo 
com os locais atingidos pelos 
projéteis. Caso o projétil corte a 
linha que separa os valores, 
contar-se-á o maior valor, para os 
demais conforme os impactos das 
cores comandadas. 

 Durante a verificação, será 
eliminado o candidato que não 
observar as regras de segurança  
e/ou efetuar disparo acidental. 

 Haverá desconto de 05 (cinco) 
pontos para cada tiro efetuado 
após o apito do término do tempo 
de 08 segundos estipulado caso 
não acerte o alvo         ( conjunto 
das 4 cores). 

 Caso acerte a cor não comandada, 
perderá aquele tiro sem sofrer 
penalidade. 

 

 
 
 
 
 
 
Revólver 38 – 

 
 
 
 
 
 
Introdução ao Uso 

 
- Evolução histórica das armas; 
- Legislação vigente sobre armas de fogo 
no Brasil (Lei 10.826/03 e Decreto 
5.123/2004); 
- Normas de segurança com armas de 
fogo; 
- Conduta no estande de tiro; 
- Funcionamento de pelas e nomenclatura; 

 
 
 
 
 
 
 



   

Teórico de Arma de Fogo - Uso legal e legítimo de arma de fogo; 
- Emprego tático da arma de fogo e 
munições; 
- Abordagem a pessoas e veículos; 
- o equipamento letal como alternativa 
tática de força; 
- Modelo de uso legal progressivo da força; 
- Lei Federal 13.060, de 22 de Dezembro 
de 2014; 
- Vídeos e teatro operacional; 
- Dicas de segurança para porte de arma 
de fora de serviço. 
Avaliação tipo prova teórica 
Institucional conforme Cartilha de 
Armamento e tiro da Policia Federal: 

 Composição: 20 (vinte) questões 
objetivas , englobando os 
seguintes temas:  

 Normas de segurança : 06 
questões; 

 Nomenclatura e funcionamento de 
peças: 06 questões; 

 Conduta no estande : 03 questões 
; 

 Legislação vigente sobre armas de 
fogo no Brasil (Lei 10.826/03 e 
Decreto 5.123/2004) 05 questões; 

Aprovação: Mínimo 60% ( sessenta por 
cento ) dos acertos possíveis 
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Revólver 38 - Prática 

 
 

 
Quantitativo de disparos : 
 
Revólver  .38,  80 disparos para 

treinamento e 44 disparos para Prova. 
 

 . Fundamentos da Prática de Tiro 
para Guardas Municipais: 
Recomenda-se, para a prática do 
tiro de revólver técnicas de tiro 
capazes de minimizar os efeitos do 
estresse da situação sobre os 
fundamentos do tiro.  

 As posições “Isósceles” ou “Ayoob” 
(stress-fire) para o tiro de pé e 
ajoelhado, são indicadas. 
Recomenda-se, ainda, a adoção 
de distâncias de treinamento igual 
ou inferior a dez metros, 
respeitando-se, assim, o emprego 
tático do armamento de porte 
utilizado, bem como o treinamento 
de tiro avançado, com arma 
partindo do coldre. 

 O nível de dificuldade deverá 
obedecer a uma ordem crescente 
de dificuldade, considerando a 
distância, a posição de tiro e a 
situação da arma, na mão ou no 
coldre.  
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 Recomenda-se como técnica de 
cadência de disparos: Tiro a Tiro 
(singelo), ou aos pares (double 
tap). 

 Limpeza e conservação da arma de 

uso individual (Revólver); 

 Instrução Preparatória Para o Tiro de 

(Revólver); 

 Regras de segurança na prática do 

tiro (Revólver); 

 Manuseio e apronto da arma de fogo, 

e acessórios, para o serviço 

(Revólver); 

  Fundamentos do tiro, análise da 

situação, empunhadura da arma, 

posição para o Tiro, pontaria, 

respiração para o tiro, puxada do 

Gatilho, e avaliação da situação; 

 Carregamento, descarregamento e 

troca de carregador (Revolver); 

 Técnicas de coldreamento e saque da 

arma de fogo (Revolver); 

 Prática de tiro em seco, com munição 

de manejo, utilizando as técnicas 

escolhidas( Revólver); 

 Fundamentos da Prática de Tiro para 

Guardas Municipais; 

 Treinamento do Tiro com Revólver. 

Prática Básico I – Revólver: 
 

 Cadência Tiro a Tiro. 

 Posição de Pé - distância de 7 
metros: Tiro em ação simples - 10 
disparos (cinco + cinco). 

 Posição Ajoelhada - distância de 8 
metros: Tiro em ação simples – 10 
disparos (cinco + cinco).  

  
Prática Básico II – Revólver: 
 

  Cadência Tiro a Tiro ou double 
tap, aos pares: 

 Posição de Pé – distância de 7 
metros: 10 disparos com três 
recarga  (cinco+cinco+ cinco). 

 Posição de Pé – distância de 10 
metros: 10 disparos com recarga 
da arma (cinco+cinco). 

 Posição Ajoelhada – distância de 8 
metros - 10 disparos com recarga 
da arma (cinco+cinco). 
 

                  Prática Avançado Revólver: 
 

  Cadência double tap, aos pares: 

 Posição de Pé - distância de 7 

 
 



   

metros: 10 disparos com arma 
partindo do coldre e com recarga 
de (cinco+cinco). 

 Posição de Pé – 10 disparos a 8 
metros. Arma partindo do coldre e 
recarregada em sequência: de 
(cinco+cinco). 

 Posição Ajoelhada partindo da 
posição de Pé – distância de 8 
metros: 10 disparos com arma 
partindo do coldre e Recarga 
(cinco+cinco). 

 
Avaliação Pratica Institucional - Silhueta 
Humanoide - DPF/ANP (46x64cm), 
zonas decrescente de 5 (cinco) á 0 
(zero) pontos. 

 Quantidade total de tiros = 20 

(vinte) tiros; 

 Tempo de duração: 20 (vinte) 
segundos para cada sequência de 
05 (cinco) tiros ou 40 (quarenta) 
segundos para cada sequência de 
10 (dez) tiros. 

 Sistema de acionamento;  

Para armas de ação simples – 

mecanismos de disparo armado e travado. 

Para armas de ação dupla: disparo em 

ação dupla. 

Para armas de dupla ação; nas Pistolas o 

primeiro disparo em ação dupla e os 

demais em ação simples. Nos revólveres 

todos em ação dupla. 

 Da aprovação: 
Será aprovado o candidato que obtiver , no 
mínimo 60% da pontuação máxima do 
alvo, ou seja 30 (trinta) pontos em cada 
distancia , do total dos 50 
(cinquenta)pontos possíveis; para a prova 
teórica se adotará o mesmo percentual de 
acertos (60%).  

 Posição de Pé: 10 disparos a 5 
metros (cinco +cinco) e 10 
disparos a 7 metros, com recarga ( 
cinco+cinco). 

 Posição de Pé:: 10 disparos a 8 
metros (cinco +cinco) e 10 
disparos a10 metros, com recarga 
(cinco +cinco). 
 

Avaliação Prática II – Porte de Arma de 
fogo Categoria Institucional Alvo 
padrão SAT/ANT medindo 46 cm x 64 
cm, subdividido em quatro cores 
distintas. 

 Alvo de quatro cores: 24 (vinte e 
quatro) disparos , divididos em 6 
(seis) series de 4 (quatro)disparos 



   

cada, no tempo Maximo de 
08”(oito segundos por série) a  7 
metros,contra alvo do tipo fogo 
central , padrão SAT/ANT medindo 
46cm x 64cm , subdividido em 
quatro cores distintas , sendo 2 
(dois) disparos em cada cor , 
conforme comando do aplicador da 
verificação . será considerado 
aprovado aqueles que obtiver, no 
mínimo 60% (sessenta por cento) 
dos pontos possíveis , ou seja , 72      
( setenta e dois) pontos dos 120 ( 
cento e vinte) pontos possíveis.   
 

 Para os 24 ( vinte e quatro) 
disparos, a contagem de pontos 
será feita com base nos valores de 
0(zero) , 3(três) , 4(quatro) e 
5(cinco), impressos no alvo tipo 
fogo central ( anexo-II) e de acordo 
com os locais atingidos pelos 
projéteis. Caso o projétil corte a 
linha que separa os valores, 
contar-se-á o maior valor, para os 
demais conforme os impactos das 
cores comandadas. 
 

 Durante a verificação, será 
eliminado o candidato que não 
observar as regras de segurança  
e/ou efetuar disparo acidental. 
 

 Haverá desconto de 05 (cinco) 
pontos para cada tiro efetuado 
após o apito do término do tempo 
de 08 segundos estipuladocaso 
não acerte o alvo ( conjunto das 4 
cores). 
 

 Caso acerte a cor não comandada, 
perderá aquele tiro sem sofrer penalidade. 

 
 



   

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016  

Credenciamento de Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de 
Manuseio de Arma de Fogo  

 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
 

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de 
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 

Empresa:  

CNPJ: 

Signatário(s):  

CPF: 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz? 
 

SIM (        )     NÃO (         ) 
 

Contagem,         de                          de  2016. 

    

 

_____________________________________________ 
(Assinatura com identificação do responsável legal) 

 



   

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016  

Credenciamento de Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de 
Manuseio de Arma de Fogo  

 

ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 

A (nome da empresa), localizada no (ENDEREÇO COMPLETO) –(BAIRRO) – (CIDADE) 
– (ESTADO), devidamente inscrita(o) sob o CNPJ nº ......................., com vistas ao 
credenciamento junto à Fundação de Ensino de Contagem para a prestação de serviços de 
treinamento, capacitação e avaliação de manuseio de arma de fogo, declara, sob as penas da 
lei que a referida empresa não está cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensão ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Contagem,       de                             de 2016. 
 
 
 
 
                          

___________________________________ 
(Assinatura com identificação) 

 


