Estado de Pernambuco
Secretaria de Defesa Social

PORTARIA SDS nº 1239, DE 28 DE JUNHO DE 2010

O SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL, dando seguimento ao Concurso Público destinado a
selecionar candidatos para o preenchimento de cargos no âmbito da Polícia Civil do Estado de
Pernambuco, na configuração da Portaria Conjunta SARE/SDS nº. 44 de 14 de agosto de 2006,
com Anexo Único retificado pela Portaria Conjunta SARE/SDS nº 053, de 11 de outubro de
2006,

RESOLVE:
I. Convocar os candidatos classificados na Primeira Etapa do Certame, para os
cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia, para Matrícula no Curso de Formação
Profissional previsto no Item 10, subitens 10.1, 10.1.1 e alíneas do supracitado Ato Normativo,
observados os quadros de vagas legalmente previstos, devendo os mesmos neste ato, por ele próprio
ou por procurador constituído por procuração pública, comparecer ao Campus de Ensino Recife –
CERE, da Academia Integrada de Defesa Social – ACIDES, sito na Rua Tabira nº 160, Boa Vista,
Recife. CEP: 50.050-330, nos dias e horários previstos nos anexos I e II deste instrumento
convocatório, munidos dos seguintes documentos:
a) Comprovação da escolaridade exigida - original e 02 (duas) cópias;
b) 05 (cinco) fotos 3X4 (três por quatro) iguais e recentes;
c) Título Eleitoral - original e 02 (duas) cópias;
d) Comprovante de votação da última eleição ou declaração emitida pelo Cartório Eleitoral
competente de que o candidato está quite com suas obrigações eleitorais – original e 02 (duas)
cópias;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento - original e 02 (duas) cópias;
f) Certificado de Reservista - original e 02 (duas) cópias, quando do sexo masculino;
g) CPF - original e 02 (duas) cópias;
h) Cédula de Identidade - original e 02 (duas) cópias;
i) Carteira Nacional de Habilitação – original e 02(duas) cópias, apenas para os candidatos ao cargo
de Agente de Polícia, consoante Portaria Conjunta SARE/SDS nº 048, de 24/08/2006 com
retroação de efeitos a 15/08/2006;
j) Certidão Negativa Criminal da Justiça Comum Estadual e Federal, da Justiça Eleitoral e da
Justiça Militar Estadual e Federal (se militar ou ex-militar o candidato) do (s) local (is) onde o
candidato tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;
l) Certidão Negativa de antecedentes criminais emitida pela Secretaria de Defesa Social, ou órgão
análogo, do (s) Estado (s) onde residiu o candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
m) Certidão Negativa da Corregedoria Geral ou órgão equivalente, se servidor ou ex-servidor
público, de que não sofreu punição por falta grave ou gravíssima nos últimos doze meses
n) Os candidatos deverão preencher os formulários que se encontram logo após a relação de
convocação, contendo: 1 - Ficha de matrícula; 2 - Requerimento de Opção de Recebimento de

Bolsa Formação; (Formulário 01 ou Formulário 02); 3 – Histórico Laboral; 4 - Formulário de
Cadastro Individual; 5 - Recibo de Efetivação de Matrícula.

II. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; e
III. Revogam-se as disposições em contrário.

WILSON SALLES DAMÁZIO
Secretário de Defesa Social

