
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL 
POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS 

COMANDO GERAL 
 

PORTARIA Nº 106/14-CG/DP 

O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas em face da autorização 
governamental de incorporação dos candidatos aprovados no Concurso Público para o Cargo 
de Oficial Combatente, considerando o disposto no Edital nº 1/2012-PMAL, de 26/06/2012, 
que instituiu o concurso público para preenchimento de vagas para o cargo de Oficial 
Combatente da PMAL, no Edital nº 22/2013–PMAL de 09/05/2013, que homologou o 
resultado final do concurso para o cargo de Oficial Combatente e na Portaria nº 184/13-
CG/DP de 23/07/2013 que tornou público a formação do Cadastro Reserva para o Curso de 
Formação de Oficiais da Polícia Militar de Alagoas, RESOLVE 

 1. Tornar público o resultado de fase do concurso público para preenchimento de 40 
vagas para o cargo de Oficial Combatente da PMAL. 

 1.1. Tornar público que os candidatos do cadastro reserva convocados através da 
Portaria nº 076/14-CG/DP de 26/03/2014,  não compareceram à convocação para realizarem a 
Investigação Social nem autorizaram a sua realização. Candidatos listados por número de 
inscrição: 10062904, Daniel Cavalcanti de Amorim, 33.20, 60º lugar; 10010112, Vicente de 
Paula Neto, 32.95, 62º lugar; 

1.2 Não será aberto prazo para o recurso preceituado no item 12.5 do Edital nº 1/2012-
PMAL, de 26/06/2012, aos candidatos descritos no item 1.1 desta Portaria, por entender que 
eles não foram considerados “contra indicado”, mas sido considerados ausentes por terem 
deixado de comparecer à convocação para autorizar a investigação social, inviabilizando o 
efetivo desenvolvimento da fase. 

 2. Convocar, com o intuito de suprir as vagas decorrentes de eliminação do concurso, 
candidatos do Cadastro Reserva do concurso para o cargo de Oficial Combatente, para 
realizar a Investigação Social, para autorizarem a investigação social, obedecendo todas as 
condições estabelecidas no item 12 do Edital nº 1/2012, de 26/06/12, mediante comparecimento 
pessoal à Diretoria de Pessoal da Polícia Militar de Alagoas, localizada na Praça da 
Independência, nº 67, Centro, Maceió, Alagoas, no dia 11 de abril de 2014, às 09 horas 
(horário local), e portar seu documento de identidade oficial com foto. Candidatos listados por 
número de inscrição, nome e ordem de classificação: 10007508, Joemyson Leandro Silva de 
Souza, 31.41, 87º lugar/ 10002188, Melrison Silva de Lima, 31.30, 88º lugar; 

3. Determinar à Diretoria de Pessoal que adote as providências necessárias visando à 
realização das atividades pertinentes às fases do concurso e seus desdobramentos. 

Maceió, AL, 4 de abril de 2014 

 

 
MARCUS AURÉLIO PINHEIRO – CEL QOC PM 

Comandante Geral da PMAL 

 


