
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS 

COMANDO GERAL 

 

 

PORTARIA Nº 351/13-CG/DP 

 

O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas no uso de suas atribuições legais, 

dando cumprimento a decisões judiciais e 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 Soldado Combatente da PMAL, resolve: 

 1. Tornar público o resultado final das fases do concurso público para preenchimento 

de vagas para o cargo de Soldado Combatente da PMAL. 

 1.1. Resultado final da Apresentação e Comprovação Documental realizada em 

cumprimento a decisões judiciais: APTO. Candidatos listados por número de inscrição, nome 

e número do processo judicial, em ordem alfabética: 10047565, Chrislaine Pacheco da Silva, 

PO 0725905-78.2013.8.02.0001 / 10027476, Emmanuelle Santos Cerqueira, PO 0717851-

26.2013.8.02.0001; 

 1.2. Resultado final da Avaliação médica das condições de saúde e psicológica 

realizada em cumprimento a decisão judicial: APTO. Candidato listado por número de 

inscrição, nome e número do processo judicial: 10060649, Jailson Augusto Ferreira Santos, 

MS 0714573-17.2013.8.02.0001; 

 2. Tornar público que candidato convocado através da Portaria nº 330/13-CG/DP, de 

05/12/2013 para realizar a Apresentação e Comprovação Documental não atendeu à 

convocação e consequentemente não cumpriu a etapa. Candidato listado por número de 

inscrição, nome e processo judicial: 10042995, Jose Paulo Batista Santos, MS 0009144-

13.2013.8.02.0001; 

 2.1. Não será aberto prazo para o recurso preceituado no item 11.2 do Edital nº 

1/2012-PMAL, de 26/06/2012, ao candidato descrito no item 2 desta Portaria, por entender 

que ele não foi considerado “INAPTO”, mas sido considerado ausente devido ao não 

atendimento à convocação feita em cumprimento à decisão judicial. 

 3. Convocar, dando cumprimento a decisões judiciais, candidatos do concurso público 

para preenchimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente da PMAL, para realizar 

procedimentos de fases do concurso. 

3.1. Convocação para Apresentação e Comprovação Documental, mediante 

comparecimento pessoal à Diretoria de Pessoal da Polícia Militar de Alagoas, localizada na 

Praça da Independência, nº 67, Centro, Maceió, Alagoas, no dia 30 de dezembro de 2013, às 

09 horas (horário local), devendo observar todas as instruções e apresentar os documentos 

preceituados no item 11 do Edital nº 1/2012–PMAL, de 26/06/2012. Candidato listado por 

número de inscrição, nome e número do processo judicial: 10060649, Jailson Augusto 

Ferreira Santos, MS 0714573-17.2013.8.02.0001; 

 3.2. Convocação para a Investigação Social, mediante comparecimento pessoal à 

Diretoria de Pessoal da Polícia Militar de Alagoas, localizada na Praça da Independência, nº 

67, Centro, Maceió, Alagoas, no dia 30 de dezembro de 2013, às 10 horas (horário local), para 

autorizar a investigação, devendo observar todas as instruções do item 12 do Edital nº 

1/2012–PMAL, de 26/06/2012 e portar seu documento de identidade oficial com foto. 



Candidatos listados por número de inscrição, nome e número do processo judicial, em ordem 

alfabética: 10009474, Raphael Rodrigues do Valle, MS 0001721-26.2013.8.02.0044 / 

10047565, Chrislaine Pacheco da Silva, PO 0725905-78.2013.8.02.0001 / 10027476, 

Emmanuelle Santos Cerqueira, PO 0717851-26.2013.8.02.0001 

 4. Convocar, dando cumprimento à decisão judicial, o candidato considerado 

“INDICADO” na fase de Investigação Social do concurso público para preenchimento de 

vagas para o cargo de Soldado Combatente da PMAL, a comparecer pessoalmente à Diretoria 

de Pessoal da Polícia Militar de Alagoas, situada na Praça da Independência, 67, Centro, 

Maceió, Alagoas, no dia 30 de dezembro de 2013, às 11 horas (horário local), para comprovar 

atendimento dos requisitos exigidos para matrícula no Curso de Formação de Praças, devendo 

apresentar o Certificado de Reservista Militar Original. Candidato listado por número de 

inscrição, nome e número do processo judicial: 10020152, Cesar Barbosa da Silva, PO 

0007746-54.2013.8.02.0058. 

 Maceió, AL, 18 de dezembro de 2013. 

 

 

DIMAS BARROS CAVALCANTE – Cel PM 

Comandante Geral da PMAL 


