
 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

3ª SEÇÃO DO EMG  
 

 

 

NOTA No 061/2017 – PM/3                                                 Publique-se em ____/____/____ 

             _________________________ 

Cel PM Comandante da PMSE 

  

3ª SEÇÃO DO EMG – MATRÍCULA DE CANDIDATO SUB JUDICE NO CFSD/2017: 

 
Sejam matriculados no Curso de Formação de Soldados 2017 (CFSd/2017), a contar 

de 06 de março de 2017, os candidatos abaixo, por força de decisão judicial em sede de 

liminar : 

 

ORD Nº DO 
PROCESSO 

NOME COMPLETO 
Nº de 

inscrição 

1.  201501011038 JESSYCA KAROLINE SOUZA ALVES 317.008-0 

2.  2017001000959 ANDERSON HENRIQUE FORTUNA DE SOUZA 357.432-6 

3.  201701001032 ANDERSON REZENDE DORIA 318.359-9 

 

EM CONSEQUÊNCIA: 

 Os candidatos deverão se apresentar no dia 07 de março de 2017 (terça-feira), às 
07h00min, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP. 

 Os candidatos deverão se apresentar às 08:00 horas do dia 09 de março de 2017 
(quinta-feira), no HPM, para inspeção de saúde. No ato, deverá, além de outras 
prescrições, apresentar os seguintes exames laboratoriais e clínicos, conforme item 
14.4.2 do Edital nº 03 do Concurso Público nº 03 de 23 de dezembro de 2013: 

a) Radiografia do Tórax em PA; 
b) Eletroencefalograma; 
c) Teste Ergométrico; 
d) Teste Audiométrico; 
e) Escarro: Pesquisa de BAAR; 
f) Exame de sangue: Hemograma Completo (inclusive Contagem de Plaquetas), Ureia, 

Creatinina, Glicemia, TGO, TGP, Gama GT, Colesterol total e frações, HBS Ag, anti-
HCV (em caso de positividade, fazer PCR - reação da cadeia da polimerase do vírus 
da hepatite "C"), Sorologia para HIV; Machado Guerreiro (Doença de Chagas) e 
VDRL; 

g) Laudo oftalmológico completo (acuidade visual com e sem correção, pressão 
intraocular e fundo de olho, inclusive avaliação cromática); 

h) Parasitológico de Fezes; 
i) Sumário de Urina e 
j) Exame Toxicológico (cabelo e pelos) em laboratórios credenciados para realização 

deste tipo de exame, sendo direcionados para detectar substâncias proibidas pela 
legislação penal vigente em nosso país tais como: maconha e metabólicos do delta 
Q 9 THC, cocaína e anfetaminas (inclusive metabólicos e derivados), merla, 
solventes, hidrocarbonetos, opiáceos e psicofármacos. 

 



 A entrega dos documentos exigidos para efetivação de matrícula será realizada na 
PM/3 no dia 10 de março de 2017 (sexta-feira) das 07:30 às 13:00h. 
O candidato deverá apresentar os documentos, conforme item 3.1 e 15.5.1 do Edital 

nº 03 do Concurso Público nº 03 de 23 de dezembro de 2013, na ordem que segue: 

a) Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas da Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH válida. Em caso de impossibilidade de apresentação da CNH no 
ato de Pré-Matrícula, o documento deverá ser apresentado impreterivelmente até a 
data de conclusão do Curso de Formação, conforme prevê o subitem 3.1, “e” do 
Edital 03, de 23 de dezembro de 2013; 

b) Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas da Carteira de 
Identidade; 

c) Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas do Cadastro de Pessoa 
Física - CPF; 

d) Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas do PIS/PASEP; 
e) Entregar 02 (duas) Fotos 3X4 coloridas recentes (descoberto e de frente) datadas do 

ano de 2017;  
f) Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas da Certidão de 

Nascimento ou de Casamento;  
g) Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas da Certidão de 

Nascimento dos filhos, se houver; 
h) Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias de Comprovante de Residência; 
i) Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas do Título de Eleitor e do 

comprovante de que está em dia com as obrigações eleitorais;  
j) Entregar original do documento comprobatório de quitação com o Serviço Militar, 

exceto para candidatos do sexo feminino;  
k) Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas do Certificado de 

conclusão do Ensino Médio (antigo 2º Grau), ou equivalente, Histórico Escolar;  
l) Entregar Atestado de Bons Antecedentes, fornecido pela Secretaria da Segurança 

Pública (SSP), ou Declaração de Conduta, quando se tratar de Militar das Forças 
Armadas ou de outras Polícias Militares; 

m) Entregar 2 (duas) cópias de Certidão Negativa de Ação Criminal, fornecida pela 
Justiça Estadual, fazendo entrega da mesma; 

n) Entregar 2 (duas) cópias de Certidão Negativa de Ação Criminal, fornecida pela 
Justiça Federal;  

o) Entregar 2 (duas) cópias de Atestado de Boa Conduta fornecido pelo Estabelecimento 
de Ensino em que estuda ou estudou o ensino médio ou equivalente; 

p) Entregar original e 1 (uma) cópia autenticada de declaração de não acumulação de 
cargo, emprego ou função públicas; 

q) Entregar original e uma cópia autenticada de declaração de bens (LC 33, Art. 161 c/c 
Art. 171); 

r) 2 (duas) cópias Declaração de Abertura de Conta Corrente do BANESE, Individual, 
em nome do candidato, ou documento equivalente (Pode ser cópia do cartão 
magnético). 

 Todos os interessados tomem conhecimento e providências. 

 

Quartel em Aracaju, 06 de março de 2017. 
 
 
 

Silvio Cesar Aragão – TC PM 

Chefe da 3ª Seção do EMG 


