
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS 

COMANDO GERAL 

 

 

PORTARIA Nº 352/13-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 Oficial Combatente da PMAL, resolve: 

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

de 40 vagas para o cargo de Oficial Combatente da PMAL. 

 1.1. Resultado final da Avaliação 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: 10035976, Bryan Henrique de Lima, MS 0703396-

56.2013.8.02.0001; 

1.2. Resultado final da Investigação Social realizada em cumprimento a decisões 

judiciais: INDICADO. Candidatos listados por número de inscrição, nome e número do 

processo judicial, em ordem alfabética: 10068209, Jose Cloves da Silva Junior, MS 0711087-

24.2013.8.02.0001 / 10012547, Leandro Barros dos Santos, PO 0726435-82.2013.8.02.0001 / 

10006616, Werick Medeiros Alves, PO 0726435-82.2013.8.02.0001; 

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

para preenchimento de vagas para o cargo de Oficial combatente da PMAL para realizar 

procedimento de fases do concurso. 

 2.1. 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: 10035976, Bryan Henrique de 

Lima, MS 0703396-56.2013.8.02.0001; 

 2.2. Convocação para 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. 

Candidato listado por número de inscrição, nome e número do processo judicial: 10007840, 

Fabio Calheiros Pereira, MS 0726581-26.2013.8.02.0001. 

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, 18 de dezembro de 2013. 

 

 

DIMAS BARROS CAVALCANTE – Cel PM 

Comandante Geral da PMAL 


