
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
BRIGADA MILITAR 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 
 

ADITAMENTO Nº 011 AO EDITAL Nº 019/DE-DET/2021  

 
O Diretor de Ensino da Brigada Militar, no uso de suas atribuições legais, de 

acordo com os regramentos previstos no Edital nº 019/DE-DET/2021, em consonância 

com os princípios administrativos, torna insubsistente o Aditamento nº008 ao Edital nº 

019/DE-DET/2021(Retificado) e DIVULGA o novo cronograma do processo de 

convocação e seleção ao CTSP/2021. 

ANEXO “A” DO EDITAL Nº 019/DE-DET/2021  
 

 
NOVO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CONVOCAÇÃO E SELEÇÃO AO 

 CTSP 2021 

I - Processo seletivo por antiguidade 

 

Data Hora Atividade Atribuição 

14/05/2021 - Divulgação do Edital. DE 

 

20/05/2021 

 

14h 

Início do período de inscrição para participar do 

certame do CTSP/2021, por requerimento (RPU), 

dos candidatos participantes por ANTIGUIDADE, 
ao diretor de ensino. 

 

Candidato 

11/06/2021 18h 
Término do período de inscrição para o processo 
por antiguidade para o CTSP/2021. 

Candidato 

17/06/2021 
 

12h 
Término do período de análise e validação pelos 
comandos das inscrições. 

Comandos/ 
Departamentos 

19/06/2021  

Homologação dos candidatos do processo por 

antiguidade e abertura do prazo de recurso 
referente às inscrições. 

DE 

21/06/2021 18h 
Término do prazo dos recursos referente às 
inscrições. 

Candidato 

09/08/2021 18h 
Convocação dos candidatos classificados na 

antiguidade para início do CTSP/2021- 1ª Edição.  DE 



 

II – Processo Seletivo intelectual 

 

Data Hora Atividade Atribuição 

14/05/2021 - 
Divulgação do Edital. DE 

 

20/05/2021 

 

14h 

Início do período de inscrição para participar do 

certame do CTSP/2021, por requerimento (RPU) 

ao diretor de Ensino, dos candidatos participantes 

do processo seletivo intelectual. 

 

Candidato 

11/06/2021 18h 
Término do período de inscrição para o processo 

seletivo intelectual CTSP/2021. 

Candidato 

17/06/2021 
- 

12h 

Término do período de análise e validação pelos 

comandos das inscrições. 

Comandos/ 

Departamentos 

19/06/2021 18h 

Homologação das inscrições dos candidatos do 

processo seletivo intelectual e abertura prazo de 

recurso referente às inscrições. 

 

DE 

21/06/2021 18h 
Término do prazo dos recursos referente às 
inscrições. 

Candidato 

25/06/2021 18h 
Divulgação e solução dos recursos e convocação 
para o exame Intelectual. 

DE 

11/07/2021 A 
definir 

Realização da prova do exame intelectual 

CTSP/2021. DE 

12/07/2021 18h 
Divulgação do gabarito e abertura prazo de 

recurso referente à prova e ao gabarito. DE 

15/07/2021 18h 
Término do prazo dos recursos referentes à prova 

e ao gabarito. DE 

19/07/2021 18h Divulgação da solução dos recursos. DE 

24/07/2021 18h 

Divulgação das notas e classificação geral dos 
candidatos. Abertura do prazo para interposição 

de recursos quanto à revisão de notas e ou 
solicitação de vistas ao cartão resposta do Exame 
Intelectual (via canal de comando para o e-mail 

de-sens@bm.rs.gov.br).  
 

DE 

28/07/2021 18 h 
Término do prazo dos recursos referentes a 

revisões de notas e cartões respostas.  DE 

09/08/2021  

Divulgação e solução dos recursos. Convocação 

dos candidatos classificados no exame intelectual 

para início do CTSP/2021-1ª Edição.  
DE 



 

 

III – Calendário das convocações 

 

 

Quartel em Porto Alegre, RS, 26 de julho de 2021. 

 
 

 
 

 
 

MARCUS VINICIUS GONÇALVES OLIVEIRA – Cel QOEM 

Diretor de Ensino 
 
 

Data Atividade Atribuição 

09/08/2021 
Convocação para a 1ª Edição (Início da 1ª Etapa EAD em 

23 de agosto) 

DE 

10/01/2022 
Convocação para a 2ª Edição DE 

25/07/2022 
Convocação para a 3ª Edição DE 


