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 TERMO DE REFERÊNCIA DO 
CURSO DE FORMAÇÃO DA 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL 

 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS  
 

Este Termo de Referência tem por finalidade apresentar o Curso de 
Formação da Guarda Municipal de Paraíba do Sul (CFGCMPS), 
estabelecendo as diretrizes para sua realização. O CFGCMPS foi 
construído a partir de um Trabalho do Ministério da Justiça / Senasp 
denominado “Matriz Curricular Nacional para a Formação Guardas 
Municipais 
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INTRODUÇÃO 
 

 Este Termo de Referência tem por finalidade apresentar o Curso de 
Formação da Guarda Municipal (CFGCMPS), estabelecendo as 
diretrizes para sua realização. O Curso de Formação da Guarda 
Municipal da Guarda Civil Municipal de Paraíba do Sul (CFGCMPS) foi 
construído com base a partir do Trabalho do Ministério da 
Justiça/Senasp denominado “Matriz Curricular Nacional Para Guardas 
Municipais para a Formação em Segurança Pública. O principal objetivo 
da Matriz Curricular Nacional é de constituir um marco de referência 
para as ações formativas a serem empreendidas por todas as Guardas 
Municipais, contribuindo para o fortalecimento e institucionalização do 
Sistema Único de Segurança Pública – SUSP. A Matriz Curricular 
Nacional para a Formação das Guardas Municipais enfatiza a atuação 
das Guardas Municipais na prevenção da violência e criminalidade, 
destacando o papel dos Municípios no SUSP, assim como estabelece 
diretrizes e princípios que norteiam a atuação das Guardas Municipais 
existentes nas diversas regiões do país, respeitando e considerando as 
especificidades regionais. Para a elaboração deste documento foram 
utilizadas todas as referências de atuação das Guardas Municipais 
existentes no país. Como fim principal, busca-se, com esta iniciativa, o 
fortalecimento da cidadania e a construção de um forte relacionamento 
entre os profissionais da Guarda Municipal e a sociedade, baseado no 
respeito, na confiança e no compromisso com a paz. A formação em 
Segurança Pública constitui hoje uma necessidade de âmbito nacional e 
deve estar baseada no compromisso com a cidadania e a educação 
para a paz articulando-se, permanentemente, com os avanços 
científicos e o saber acumulado. Torna-se necessário identificar e propor 
modalidades concretas de realização e aprimoramento das práticas 
educacionais nesta área. A Matriz Curricular para Guarda Municipal é 
mais ampla que um currículo ou conjunto de conteúdos de ensino na 
medida em que valoriza a capacidade de utilização crítica e criativa dos 
conhecimentos, não se restringindo ao simples acúmulo de informações. 
Tanto nos objetivos quanto no significado das Áreas de Reflexão e dos 
Temas Básicos que devem perpassá-la, aponta caminhos para enfrentar 
as situações cotidianas concretas encontradas pelas Guardas 
Municipais. 
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JUSTIFICATIVA 
 
O Curso de Formação da Guarda Civil Municipal de Paraíba do Sul é 
parte integrante das capacitações para Profissionais de Segurança 
Pública do Plano Nacional de Segurança Pública e sua realização é 
considerada sedimentada em todo território nacional, funcionando como 
verdadeiro fio condutor da mobilização social e estatal em prol da 
segurança pública de qualidade, como preceitua a Constituição Federal 
em seu art. 144,  a Guarda Municipal destina-se a proteção dos bens, 
serviços e instalações do Município e terá organização, funcionamento e 
comando na forma da lei complementar. I- Incluem-se entre as 
atividades da Guarda Municipal: a) a proteção dos parques, jardins, 
monumentos em seus prédios e edifícios públicos; b) o zelo pelo 
patrimônio público nos limites do poder de polícia do Município; c) a 
segurança das autoridades municipais; d) guardas auxiliares do trânsito 
para controle nos estacionamentos da Prefeitura e auxílio ao 
policiamento do trânsito da cidade; e) guarda de segurança para 
coadjuvar no policiamento da cidade para as demais atividades não 
especificadas acima. II- O uso de arma de fogo pela Guarda Municipal 
obedecerá ao regulamento pela legislação federal e estadual; III- A lei 
que dispuser sobre a Guarda Municipal estabelecerá sua organização e 
competência. Parágrafo Único. As competências previstas nesse artigo 
não esgotam o exercício privativo de outras, na forma da lei, desde que 
atendam ao peculiar interesse do Município, ao bem estar da população 
e não conflitem com a legislação federal e estadual. As estratégias para 
formação de uma guarda municipal têm um caráter preferencialmente 
preventivo. Mas, além disso, estas estratégias visam não apenas a 
reduzir o número de crimes, mas também a reduzir o dano à vítima e à 
comunidade e a modificar os fatores ambientais e comportamentais. 
Tendo em vista que a proposta implica numa mudança de paradigma, no 
modo de ser e estar a serviço da comunidade, e, consequentemente, 
numa mudança de postura profissional perante o cidadão. Este tema 
também é trabalhado dentro de uma abordagem transversal, estando 
presente nas práticas pedagógicas. Nesse contexto, o Curso de 
Formação da Guarda Municipal de Paraíba do Sul se justifica pela sua 
proposta inovadora de propiciar aos participantes um elenco de 
conhecimentos multidisciplinares na adoção da temática específica de 
Guarda Urbana e Patrimonial, capazes de desenvolver aptidões 
cognitivas e comportamentais e de estimular resultados 
desencadeadores de mudanças de performances do profissional da 
segurança pública, respeitadora das leis e dos direitos fundamentais da 
pessoa humana, garantidora do livre exercício dos direitos e liberdades, 
proporcionando segurança aos cidadãos, posto que nas democracias a 
liberdade é um valor supremo, a par da segurança. 
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OBJETIVO GERAL 
 

Capacitar os candidatos à Guarda Municipal para desenvolverem ações 
de segurança pública, bem como para atuar na mobilização comunitária. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
  

a. Reforçar a construção de uma cultura de segurança pública fundada 
nos paradigmas da modernidade, da inteligência, da informação e do 
exercício de competências estratégicas, técnicas e científicas;  
b. Promover a integração dos Órgãos de Segurança Pública e ou de 
Defesa Social entre si e com a comunidade;  
c. Criar condições para que o discente possa: 
 
I. Refletir criticamente sobre o Sistema de Segurança Pública e 
empreender ações que colaborem com eficácia no Plano de Segurança 
de sua cidade;  
 
II. Identificar os aspectos locais para viabilizar o processo de mobilização 
social e urbana;  
 
III. Desenvolver habilidades necessárias para facilitar o relacionamento 
entre os profissionais de segurança pública e ou de defesa social e a 
comunidade;  
 
IV. Utilizar práticas voltadas para identificação e resolução dos 
problemas da comunidade, minimizando as suas causas para evitar que 
se transforme em um problema de segurança pública e ou de defesa 
social 

 
PÚBLICO ALVO 

 

Candidatos aprovados em Concurso Público para o preenchimento de 
vagas na Guarda Civil Municipal de Paraíba do Sul 

 

METODOLOGIA PEDAGÓGICA 
 

a. Exposição teórica;  
b. Debates;  
 
 
c. Dinâmicas de grupos;  
d. Estudos de casos;  
e. Simulações;  
f. Palestra;  
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g. Visitas externas 
 
 

HALL DAS DISCIPLINAS / CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
As disciplinas com as suas respectivas cargas horárias obedecerão a 
seguinte estrutura curricular: 
 
ÁREA I 
Sistemas, Instituições e Gestão Integrada em Segurança Pública - 40h/a  
01 - Gestão Integrada da Segurança Pública em Nível Municipal - 20h/a  
02 - Funções e Atribuições das Guardas Municipais - 20h/a  
 
ÁREA II  
Violência e Controle Social - 10h/a  
03 - Noções de Sociologia da Violência - 10h/a  
 
ÁREA III  
Cultura e Conhecimento Jurídico - 30h/a  
04 - Direito Constitucional - 10h/a  
05 - Noções de Direito Penal e Processual Penal - 10h/a  
06 - Relação Jurídica do Trabalho - 10h/a  
 
ÁREA IV  
Comunicação, Informação e Tecnologias em Segurança Pública - 30h/a  
07 - Telecomunicação e Gerenciamento da Informação - 20h/a  
08 - Noções de Inteligência - 10h/a  
 
ÁREA V  
Espaço Público, Humanização e Cidadania - 65h/a  
09 - Direitos Humanos e Ética Profissional - 20h/a  
10 - Guarda Comunitária e Mobilização Social - 10h/a  
11 – História do Município - 35h/a 
 
ÁREA VI  
Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública - 217h/a  
12 - Instrução Geral, Cerimonial e Protocolo - 50h/a  
13 - Atendimento Pré-hospitalar - 24h/a  
14 - Técnicas de Defesa e Imobilização - 16h/a  
 
 
15 - Legislação de Trânsito  - 36h/a  
16 – Instrução básica  - 20h/a  
17 – Noções de explosivo- 02h/a  
18 - Fiscalização e Operação do Trânsito Urbano - 05h/a  
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19 - Uso Legal e Diferenciado da Força (GM) - 10h/a 
20 - Emprego de Equipamentos menos Letais (GM) - 10h/a  
21 - Técnicas e Procedimentos Operacionais (GM) - 20h/a  
22 - Segurança Patrimonial, Prevenção e Combate a Incêndios (GM) - 
24h/a  
 
ÁREA VII  
Valorização do Profissional e Saúde do Trabalhador - 40h/a  
23 –Educação física - 30h/a  
24 - Relações Interpessoais - 10h/a  
 
ÁREA VIII 
25 – Palestras extra curricular e formação cognitiva – 20h/a 
26 – Manuseio e segurança de armas de fogo convencional – 08h/a 
 
A ordem das disciplinas não implica necessariamente na sequência do 
desenvolvimento do curso que tem uma carga horária de 460 horas aula 

 
 

AVALIAÇÕES 
 

Dos discentes  
 
Serão realizadas por meio de provas objetivas compostas de 10 questões, 
podendo ser somado trabalhos, pesquisas, seminários e práticas com o mesmo 
valor, dividindo-se por dois para a média final. As provas serão aplicadas ao 
final de cada curso, abordando os conteúdos das disciplinas ministradas, 
respeitando os critérios a seguir:  
a. As questões da prova serão elaboradas pelos docentes, devendo ser 
homologadas pelo coordenador da turma;  
b. As questões serão de múltipla escolha e cada questão valerá 1,0 ponto, 
totalizando 10,0 pontos, contendo quatro alternativas, das quais apenas uma 
seja a resposta pedida; c. A coordenação de ensino aplicará e fiscalizará a 
prova;  
 
Dos docentes  
 
Serão realizadas pelos discentes por meio de questionário, que compreenderá 
questões sobre:  
a. Nível de conhecimento do tema;  
 
b. Clareza das apresentações;  
c. Habilidade para motivar os participantes;  
d. Habilidade para relacionar a teoria com a prática;  
e. Habilidade para responder perguntas.  
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Geral do curso  
 
Será realizada pelos discentes por meio de questionário aplicado ao final do 
curso, contemplando os seguintes aspectos:  
 
a. Programação;  
b. Domínio e relevância do conhecimento adquirido;  
c. Duração do curso;  
d. Coordenação administrativa;  
e. Pontos positivos;  
f. Pontos a serem melhorados;  
g. Sugestões.  
 
Aprovação, reprovação e desligamento de discentes 
 
Aprovação 
 
Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou 
superior a 90% e freqüência de 70%. 
 
Reprovação  
 

a) O discente que obtiver nota inferior a 9,0 pontos em qualquer das 
disciplinas do curso será considerado inabilitado. Nesse caso, o discente 
inabilitado poderá realizar uma prova de reavaliação, a qual deverá 
seguir os mesmos critérios da prova anterior. A nova prova aplicada ao 
discente inabilitado deverá ser diferente da aplicada anteriormente. 
Persistindo com nota inferior a 9,0 pontos o discente será reprovado.  

b) O discente que obtiver freqüência inferior a 70% das atividades/aulas do 
curso de formação será considerado inabilitado. A frequencia será 
verificada por meio de LISTA DE PRESENÇA a ser aplicada em todas 
as atividades do Curso, com assinatura de cada candidato. 

c) O candidato que deixar de apresentar o ATESTADO MÉDICO original, 
conforme exigido no item 136 “b”, do edital 02/2018 será 
automaticamente eliminado do Curso e do processo de seleção. O 
ATESTADO deverá comprovar que o candidato está em condições 
físicas de se submeter às atividades do Curso. 

 
 
Desligamento 
 
O discente que não obtiver 70% de frequência no curso será desligado por 
falta. Excepcionalmente, serão avaliadas circunstâncias em que as faltas sejam 
justificadas, desde que comprovadas por documento oficial de autoridade 
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competente, de caráter administrativo, judicial ou médico. Nesse caso, as faltas 
serão consideradas justificadas.  Não serão permitidas faltas justificadas que 
comprometam a compreensão total de uma disciplina. Nesse caso, o aluno 
será desligado do curso.  
 
 

GESTÃO OPERACIONAL 
 
Composição da turma 
 
A turma deverá ter o número máximo de quarenta alunos. O critério disciplinar 
de cada discente será de responsabilidade da Coordenação Geral do curso, 
conforme as normas estabelecidas e publicadas em âmbito interno do curso.  
 
Composição dos docentes 
 
A seleção dos docentes será realizada pela Coordenação da SIESP – Seção 
de Instrução Especializada que coordenará o curso em si, em consonância 
com o Cmdo da GCM de Paraíba do Sul que responderá pela coordenação 
geral do CFGCMPS, e os instrutores terão os seguintes atributos: 
 
a. Possuir experiência em docência; 
b. Possuir, no mínimo, Ensino médio completo. Poderão, eventualmente, ser 
convidadas autoridades ou pessoas de notório saber para desempenhar 
atividade de docências sobre temas de interesse geral ou específico da 
segurança pública.  
 

LOGÍSTICA 
 
Local e horário do curso  
 
O curso ocorrerá nas instalações físicas cedidas pela GCMPS,  no período 
integral de duração do curso compreendido de 08:00 as 17:00, podendo 
eventualmente acontecer no período da noite e nos finais de semana. Os 
intervalos para almoço serão de 90 minutos. O local das aulas práticas será 
definido pelo docente em acordo com a coordenação e comunicado aos 
candidatos, em sala de aula. As despesas com alimentação serão de 
responsabilidade dos candidatos. 
 
Transporte  
 
Os deslocamentos referentes às atividades do curso deverão ser realizados por 
responsabilidade da GCMPS, tanto dos discentes quanto dos docentes e 
demais pessoas envolvidas, ressalvadas alguma conveniência. Excetuam-se 
os deslocamentos para chegada e saída de cada atividade. 
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Material didático 
 
O material didático será disponibilizado pela GCMPS bem como os recursos 
materiais que o curso necessita 
 
Vestuário 
 
Os candidatos, tanto do sexo feminino quanto masculino, deverão apresentar-
se para as atividades/aulas do Curso, com exceção da Aula Inaugural, trajando 
camisa em malha de algodão na cor BRANCA, sem estampas; calça jeans de 
cor clara, sem rasgos ou adereços; calçado preto fechado, tipo tênis esportivo 
e meias BRANCAS. Quando solicitado pelo Coordenador a calça jeans será 
substituída por traje esportivo (bermuda), na cor PRETA. 
 
 
Cerimonial  
 
O cerimonial consiste, neste caso, nas solenidades de abertura e encerramento 
da turma. Para esses eventos deverão ser adotadas medidas solenes como: 
Na abertura - roteirização do evento, boas-vindas aos discentes; destaque para 
as autoridades presentes, para as instituições representadas; apresentação do 
curso, enfatizando sua importância e contextualização; no encerramento – 
Formatura com todas as medidas anteriores, as congratulações aos 
concluintes e agradecimentos aos envolvidos no curso. Para todos os eventos 
a coordenação do curso deverá convidar as autoridades civis, militares e 
eclesiásticas. A abertura e o encerramento do curso devem ser realizados pela 
Coordenação do curso e devem ocorrer dentro da carga horária prevista. 
 
Deveres dos Discentes  
 
a. Frequentar as atividades previstas para o curso;  
b. Observar as normas administrativas e regulamentares da organização do 
curso;  
c. Comparecer às atividades curriculares sem atraso;  
d. Comunicar à coordenação do curso a impossibilidade do comparecimento 
nas atividades previstas;  
f. Avaliar o curso com objetivo de aprimorá-lo.  
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
a. O translado da equipe de instrução estará a cargo da GCMPS; 
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b. Fica recomendado o uso de uniformes para os docentes integrantes das 
forças de segurança pública e aos professores civis recomenda-se observar as 
normas e etiqueta social;  
c. Recomenda-se que cada docente convidado seja designado para ministrar 
no máximo 2 (duas) disciplinas por turma;  
d. Recomenda-se que a carga horária diária por disciplina não exceda a um 
período de 5 (cinco) horas-aula consecutivas. Casos excepcionais serão 
decididos pela coordenação do curso; 
e. O Guarda Civil Municipal Aluno matriculado e freqüentando curso de 
formação fará jus a uma ajuda de custo equivalente ao salário mínimo 
nacional, nos termos do que prevê esta Lei Municipal n.º 3.585/2019. 
 
 
 
 

CORPO DOCENTE 
 

COORDENADOR GERAL 
Cosme Geovanne Ferreira da Silva 

 
COORDENADOR DA SIESP 

Cilha da Silva Neto 
 

INSTRUTOR SIESP 
GM Alessandro Galamba 

 
INSTRUTOR SIESP 

Leandro Couto dos Santos 
 
 

INSTRUTOR CONVIDADO 
Ricardo Costa 

 
INSTRUTOR CONVIDADO 
Irapuã de Paula Coutinho 

 
INSTRUTOR CONVIDADO 

Marcelo Gonçalves 
 

INSTRUTOR CONVIDADO 
Aldo Mathias 

 
INSTRUTOR CONVIDADO 

GCM Maricá – Diego  Oliveira 
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INSTRUTOR CONVIDADO 
GCM Theodoro 

 
INSTRUTOR CONVIDADO 

Adriana 
 

INSTRUTOR CONVIDADO 
Eduardo Teles 

 
 
 
 

INÍCIO DO CFGMPS 
 
Data inicio: 02 de dezembro de 2019. 
Carga Horária: 488 horas/aula 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O Exmo Sr. Prefeito de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, através 
do Secretário de Defesa Civil, Segurança e Ordem Pública, Sr. Anderson da 
Costa Santana, determina assim, que se proceda o Curso de Formação da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba do Sul, delegando a Coordenação Geral das 
atividades do Curso ao Cmte da GCM Sr. Cosme Geovanne Ferreira da Silva, 
e parceria institucional com a GCM de Mangaratiba, representada pela SIESP 
(Seção de Instrução Especializada), que promoverá a coordenação das 
atividades de acordo com o previsto pela matriz curricular da SENASP – 
Secretaria Nacional de Segurança Pública e no Termo de Cooperação Técnica 
firmado entre as partes. 
 
Os casos omissos serão dirimidos pela administração da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul. 
 
 

Paraíba do Sul, 29 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


