ESTADO DE PERNAMBUCO
POLÍCIA MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL

SEGUNDA-FEIRA - RECIFE, 11 DE MARÇO DE 2013
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADITAMENTO
(Parte Integrante ao Boletim Geral nº 046, de 11 MAR 2013)
Para conhecimento desta PM e devida execução, publico o seguinte:

1ª P A R T E
I – Serviços Diários
(Sem Alteração)

2ª P A R T E
II – Instrução
(Sem Alteração)

QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMPE
Praça do Derby s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52.010-140 Fones (081) 3181-1320, Fax 3181-1002,
E-mail pmpe_acg@yahoo.com.br ou pmpeacg@bol.com.br
“Segurança Forte, Polícia Amiga.”
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3ª P A R T E
III – Assuntos Gerais e Administrativos
1.0.0. DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA
1.1.0. Força Nacional de Segurança Pública
EDITAL nº 01/2013
Disciplina o cadastro de atualização do efetivo policial militar de
Pernambuco, habilitado com a INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO DE
CONHECIMENTO (INC), para o processo de seleção e possível emprego na
Força Nacional de Segurança Pública - 2013.
Faço saber aos interessados que a Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa
(DEIP), nos termos deste edital, encontra-se extraordinariamente responsável pela atualização
do CADASTRO de policiais militares da PMPE, a ser realizado no período de 11 a 14 MAR
2013.
Considerando o acima exposto, os habilitados poderão ser empregados na
mobilização junto ao Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, cumprindo os
requisitos previstos na Portaria Ministerial Nº 2.524/2011, disponível no site da DEIP, para
atuação durante os Grandes Eventos Internacionais previstos para este ano no País: Copa das
Confederações (em apoio aos Estados Sede) e a Jornada Mundial da Juventude (em apoio ao
Estado do Rio de Janeiro).
1. DAS VAGAS
Serão oferecidas vagas distribuídas da seguinte forma:
a) vagas para Capitão;
b) vagas para Tenente;
c) vagas para Subtenente/Sargentos; e
d) vagas para Cabos/Soldados.
2. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
A
Atividades
Publicação do Edital em BG e no site da DEIP.
Período de Inscrição e Atualização de Cadastro,
no site da DEIP e entrega dos documentos
exigidos.
Divulgação dos Inscritos no Site da DEIP
Envio de relação dos Inscritos para a OME de
lotação do candidato, DS-JMS, DGP e CEFd
Exame de Saúde

Responsável
Ajudância Geral e
DEIP
DEIP

Prazo até
11 MAR 2013
11 a 14 MAR 2013

DEIP
DEIP

15 MAR 2013
15 MAR 2013

DS-JMS

18 a 22 MAR 2013
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DS envia relação dos aptos para o CEFD e DEIP
OME de lotação do candidato, DGP 3 e 8
analisam, por competência, a relação dos
inscritos, para constatação de qualquer
impedimento dos candidatos, conforme este
edital, e informa para a DEIP a relação dos
impedimentos de forma circunstanciada.
DEIP publica no site a relação dos aptos no
exame de saúde.
Exame Físico
Remessa dos resultados do exame físico, para a
DEIP.
Divulgação do resultado final, no BG e Site da
DEIP.

DS-JMS

22 MAR 2013

OME de lotação
do candidato,
DGP 3 e 8

24 MAR 2013

DEIP

25 MAR 2013

CEFd
CEFd

26 e 27 MAR 2013
01 ABR 2013

DEIP

05 ABR 2013

3. REQUISITOS PARA O CADASTRO
3.1 Ser voluntário (o que ficará expresso por cada profissional ao atualizar o seu
cadastro, por meio do site da DEIP http://www2.pm.pe.gov.br/web/pmpe/deip , em formulário
próprio);
3.2 Não possuir condenação penal nos últimos 03 (três) anos;
3.3 Não ter sido responsabilizado ou condenado pela prática de infração
administrativa grave ou condenação penal nos últimos 05 (cinco) anos;
3.4 Não estar respondendo a processo administrativo (Conselho de Justificação ou
Conselho de Disciplina), ou processo na justiça militar ou comum;
3.5 Estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;
3.6 Possuir, no mínimo 03 (três) anos de experiência profissional na atividade
operacional;
3.7 Ser considerado APTO em inspeção de saúde, realizada na PMPE, com a
apresentação da respectiva ATA;
3.8 Ser considerado APTO em teste de aptidão física, realizado pelo CEFD,
conforme Tabela aprovada pela Portaria nº 09/2010/DFNSP/SENASP/MJ, com a apresentação
da respectiva ATA, submetendo-se a novo teste de aptidão a ser realizado pelo DFNSP, em
que deverá, novamente, ser considerado “APTO”;
3.9. Ter disponibilidade de ser convocado a qualquer tempo para integrar o
contingente da Força Nacional de Segurança Pública por período estabelecido pela SENASP,
com possibilidade de prorrogação por mais 30 (trinta) dias.
3.10. Apresentar Certidão Negativa da Justiça Comum, da Justiça Militar Estadual
e da Justiça Federal, na DEIP, até 14 MAR 2013, em envelope tamanho A4, sem qualquer
registro.
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3.11. Encontrar-se com Cartão de Vacinação em dia para Febre Amarela, Tétano,
Hepatite A e Hepatite B (entregar cópia na DEIP, no dia 14 MAR 2013).
3.12. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo da categoria B, com
validade de 06 (seis) meses ou superior (entregar cópia na DEIP, no dia 14 MAR 2013).
3.13. Conforme inciso II do artigo 2º da Portaria Ministerial nº 2.524, de 17 de
novembro de 2011, “não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, inclusive, do Ministro da Justiça, Secretário
Nacional de Segurança Pública, Diretor do Departamento da Força Nacional de Segurança
Pública, Governador do Estado ou do Distrito Federal, Secretário Estadual ou Distrital de
Segurança Pública e dirigente máximo do órgão de segurança pública a qual pertença”.
3.14 Dar ciência de sua inscrição ao Comando a que estiver subordinado.
3.15 Enviar para o email cadastropmpefnsp@gmail.com toda a documentação
constante nos itens 3.10, 3.11, 3.12, “scaniada”, bem como a carteira de identidade
profissional.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições estarão abertas de 11 a 14 de março de 2013 e serão efetuadas
mediante manifestação expressa do interessado, através da atualização do cadastro no site da
DEIP e entrega da documentação exigida, na secretaria da DEIP.
4.2 Serão excluídos do cadastro: os candidatos, que não atenderem as condições
exigidas neste edital, conforme se segue:
a) Ser Polícia Militar de Pernambuco, a mais de 03(três) anos e que possua a INC;
b) Estar cadastrado no site da DEIP até 14 MAR 2013;
c) Estar classificado no mínimo no comportamento “BOM”;
d) Não estar submetido a Conselho de Disciplina ou Processo de Licenciamento,
enquanto não for absolvido, respectivamente, pelo Secretário de Defesa Social e o
Comandante Geral, no âmbito administrativo;
e) Não estar condenado, por sentença transitada em julgado, enquanto durar o
cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena ou livramento
condicional, não se computando o tempo acrescido à pena original para fins de sua suspensão
condicional;
f) Estar na ativa e não haver requerido transferência para reserva remunerada, nem
haver atingido os limites de idade, previstos em lei para inatividade;
g) Não estar em gozo de Licença para Tratamento de Interesse Particular (LTIP);
h) Não estar em gozo de Licença para Tratamento de Saúde (LTS); Dispensa para
Tratamento de Saúde (DTS); Licenciado para tratamento de pessoa da família; Licenciado
pela JMS ou JSS e em gozo de Licença Especial;
i) Não ser considerado desertor e nem em processo de deserção;
j) Não ser considerado desaparecido ou extraviado;
k) Não estar afastado da função pública, por Decreto do Chefe do Poder Executivo,
durante o prazo dessa suspensão, com base no Art. 14 da Lei nº 11.929/2001, conforme Lei
Complementar n° 158, de 26 MAR 10.
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4.3 Análise das Condições dos Candidatos, os Comandantes, Chefes e Diretores de
OME através do seu P/1 deverão informar a DEIP por e-mail (cadastropmpefnsp@gmail.com)
e ofício escrito, até 02 ABR 2013, se os Policiais Militares sob sua subordinação e
identificados na relação final, constante no site da DEIP, apresentarem qualquer impedimento,
descrevendo os respectivos motivos de forma circunstanciada.
6. DO EXAME DE SAÚDE
A Inspeção de Saúde terá CARÁTER ELIMINATÓRIO e deverá ser realizada
através de Junta Militar de Saúde pela Diretoria de Saúde da Corporação, tendo por objetivo
verificar as condições clínicas, cardiológicas e traumatológicas dos candidatos que serão
convocados para INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTO (INC), da Força
Nacional. Os exames poderão ser realizados fora da PMPE, em hospitais e clínicas
credenciadas, por conta do próprio candidato, observando o prazo de validade. O
comparecimento à inspeção de saúde dar-se-á nos dias especificados, devendo ser observado
rigorosamente sob pena de desclassificação no Processo Seletivo, cabendo aos
CANDIDATOS APRESENTAREM OS SEGUINTES EXAMES a serem homologados:
1) Exames de Sangue:
a) Glicemia de jejum; b) Uréia; c) Creatinina; d) TGO/TGP; e) Triglicerídios; f )
Colesterol total e frações; g) Hemograma; e h) PSA (Candidato acima de 45 anos).
7. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
7.1 O Teste de Aptidão Física, será realizado no CENTRO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA E DESPORTO DA PMPE, situada no Bairro do Derby no campo do Derby, sendo
que o local dos testes em meio líquido ainda será definido.
7.2 Para o Teste de Aptidão Física será obrigatória a apresentação da Ata de
Inspeção de Saúde com o parecer Apto para o serviço da PM e realização do TAF, bem como
o policial militar deverá se apresentar com o uniforme padrão de Educação Física da PMPE,
conforme Regulamento de Uniformes, sob pena de desclassificação, no CEFD (Centro de
Educação Física e Desportos da PMPE), na data e hora programada.
7.3 O teste físico seguirá o protocolo constante dos anexos I e II, definidos pela
SENASP (Tipos de Provas e Tabela Teste de Aptidão Física).
7.4 Em razão da necessidade de empréstimo de piscina para realização dos testes
em meio líquido, pode haver alteração das datas do TAF, ficando, até segunda ordem, mantido
o cronograma do item 2.
8. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
8.1 Cada Unidade poderá ter candidatos (na lista final, do dia 01 ABR 2013), no
limite de até 5 % do seu efetivo disponível, controlado pelo p/1 da respectiva OME. E, em
caso de empate da nota do TAF, o desempate será definido pela maior: antiguidade e idade. O
não recebimento da informação da OME até 01 ABR 2013 implicará na manutenção da
relação divulgada, significando a concordância da liberação dos relacionados independente do
quantitativo de cadastrados.
8.3 O resultado final será publicado na página
(http://www2.pm.pe.gov.br/web/pmpe/deip), no dia 05 ABR 2013.

da

PMPE/DEIP
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9. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA MOBILIZAÇÃO
Os candidatos deverão entregar NO ATO DA MOBILIZAÇÃO os documentos
abaixo relacionados:
Ata de Avaliação de Saúde expedida pela Corporação;
Ata de Avaliação Física expedida pela Corporação, conforme Portaria
nº09/2010/DFNSP/SENASP/MJ;
Declaração de tempo de serviço em que conste possuir, no mínimo, 03 (três) anos
de experiência profissional na atividade operacional, não devendo estar afastado desta há mais
de um ano, expedida pela OME de lotação do cadastrado;
Declaração de conduta expedida pela Corregedoria da Corporação de que não foi
condenado pela prática de infração administrativa de natureza grave, nos últimos 05 (cinco)
anos;
Certidão Negativa de antecedentes da Justiça Comum, da Justiça Militar Estadual e
da Justiça Federal; Cartão de vacinação atualizado com vacinas para febre amarela, tétano,
hepatite A e hepatite B;
Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, com validade de 06 (seis) meses ou
superior (no prazo de validade);
Declaração de “não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, inclusive, do Ministro da Justiça,
Secretário Nacional de Segurança Pública, Diretor do Departamento da Força Nacional de
Segurança Pública, Governador do Estado ou do Distrito Federal, Secretário Estadual ou
Distrital de Segurança Pública e dirigente máximo do órgão de segurança pública a qual
pertença”, conforme inciso II do artigo 2º da Portaria Ministerial nº 2.524, de 17 de novembro
de 2011.
10. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
10.1 As possíveis despesas para deslocamento a fim de realizar o TAF e cumprir
demais requisitos do presente edital, ocorrerão por conta do interessado (o processo de
seleção/classificação dar-se-á sem ônus para o Estado).
10.2 A SENASP custeará, com diárias, os dias que o PM for mobilizado para
execução de atividades relativas à Força Nacional.
10.3 Será excluído do processo seletivo o candidato que:
10.3.1 Faltar qualquer uma das etapas do processo seletivo;
10.3.2 Não estiver devidamente cadastrado, no site da DEIP;
10.3.3 Não estiver devidamente apto nos exames de saúde e nem com restrições
devidos as condições exigidas pela SENASP.
10.3.4 Não tiver alcançado os índices constantes na portaria do Sunor 020 de 22
DE MAIO DE 2009;
10.3.5 Solicitar seu desligamento sendo direcionado a DEIP;
10.3.6 Não tiver o tempo de Polícia estabelecido neste edital;
10.3.7 Omitir qualquer questão relevante às condições previstas neste edital será
desligado a qualquer tempo;
10.4 As vagas serão homologadas pelo Coronel PM Comandante Gerais, ouvindo o
Diretor da DEIP, neste Edital.
10.5 As vagas serão preenchidas, uma vez que o candidato atenda a todos os
requisitos e Instrumentos do Processo de Seleção previstos neste Edital, inclusive a
comprovação que tenha a certificação da INC.
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10.6 Os candidatos aptos e disponíveis ao preenchimento das vagas, mas não
selecionados, poderão ser, posteriormente, convocados, tendo este edital uma validade de 06
(seis) messes a contar da data de sua publicação.
10.7 O presente Edital, cujo teor estará disponível no Portal da PMPE
(http://www2.pm.pe.gov.br/web/pmpe/deip), será válido durante todo o período de execução
das etapas, que se realizará conforme o cronograma de atividades.
10.9 Os casos omissos serão solucionados pelo Diretor da DEIP.

4ª P A R T E
IV – Justiça e Disciplina
(Sem Alteração)

LUIS AURELIANO DE BARROS CORREIA
Cel PM Comandante Geral

C O N F E R E:

