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ESTADO DE ALAGOAS
POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS
Praça da Independência, 67, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-000
Telefone: (82) 3201-2002 - www.pm.al.gov.br
Edital nº E:37/2022/PMAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA
ADMISSÃO AO 1º ANO DO CURSO DE FORMAÇÃO NOS CARGOS DE OFICIAL COMBATENTE E DE SOLDADO
COMBATENTE DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS (PMAL)
EDITAL Nº 37/2022 – PMAL, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022

A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO
PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS torna pública, em cumprimento à decisão judicial proferida no Processo
nº 0725273-47.2016.08.2.0001, a convocação da candidata WILLIANE MARIA MACIEL SILVA, inscrição nº
10021798, para a avaliação médica das condições de saúde e psicológica para o cargo de SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR, referente ao concurso público para preenchimento de 40 vagas para o Curso de Formação
de Oficiais Combatentes e formação de cadastro reserva; e para preenchimento de 1.000 vagas para o cargo
de Soldado Combatente e formação de cadastro reserva, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Alagoas
(PMAL), conforme a seguir especificado:
1. DA CONVOCACÃO PARA A COLETA DE MATERIAL PARA O EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE
DETECÇÃO CONSTANTE DA AVALIAÇÃO MÉDICA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PSICOLÓGICA
1.1. A candidata ao cargo de Soldado Combatente WILLIANE MARIA MACIEL SILVA, Inscrição nº 10021798,
aprovada no teste de aptidão física, conforme Edital nº 36 – PMAL, de 01 de novembro de 2021, publicado no
Diário Oficial do Estado de Alagoas, deverá proceder à coleta de material para exame toxicológico de larga
janela de detecção no dia 07 de março de 2022, às 9 horas.
1.1.1. A coleta deverá ser feita no Hospital da Polícia Militar de Alagoas – R. Dr. Antônio Pedro de Mendonça,
150 - Pajuçara, Maceió - AL, das 8 horas às 12 horas, no dia mencionado no subitem anterior.
1.1.2. A Polícia Militar de Alagoas somente disponibilizará sala apropriada para a coleta do material ficando a
cargo do laboratório escolhido pela candidata todo o material e pessoal necessário ao procedimento.
1.1.3. A Polícia Militar de Alagoas supervisionará a coleta do material para o exame.
1.1.4. A Polícia Militar de Alagoas não firmou contrato, convênio ou qualquer tipo de parceria com laboratórios
ou empresas afins, apenas cedendo o espaço reservado no hospital da Corporação com o intuito de cumprir
o disposto no item 10.1.1 do Edital nº 1 – PMAL, de 26 de junho de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado
de Alagoas.
1.1.5. Todo o procedimento correrá as expensas do candidato, inclusive quanto ao deslocamento de equipe do
laboratório para a coleta do material, se for o caso.
1.1.6. Caberá à candidata manter contato com o laboratório de sua preferência informando-o sobre a conduta
expressa nesse edital, mas não há impeditivo de a candidata tratar diretamente com qualquer laboratório que
porventura esteja fazendo coleta de outros candidatos.
1.1.7. A candidata deverá estar munido de seu documento de identidade oficial com foto para a coleta do
material para o exame toxicológico.
2. DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO MÉDICA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PSICOLÓGICA
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2.1. candidata ao cargo de Soldado Combatente WILLIANE MARIA MACIEL SILVA, Inscrição nº 10021798, fica
convocada para a avaliação médica das condições de saúde e psicológica, no dia 22 de março de 2022, às 8 horas
(horário local) no Hospital da Polícia Militar de Alagoas – R. Dr. Antônio Pedro de Mendonça, 150 - Pajuçara,
Maceió - AL.

3. DA AVALIAÇÃO MÉDICA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PSICOLÓGICA
3.1. A candidata deverá se apresentar munida de uma foto 3x4 de frente e dos exames descritos no item 10.1
do Edital nº 1 – PMAL, de 26 de junho de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas.
3.2. A candidata deverá portar traje de banho (calção de banho) para uso no local do exame durante a
avaliação médica a ser realizada preferencialmente por mulher e documento de identidade oficial com foto.
3.3. Para os exames médicos, a candidata deverá observar todas as instruções contidas no item 10 do Edital
nº 1 – PMAL, de 26 de junho de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, e neste edital.
3.4. Serão aceitas cópias autenticadas em cartório dos exames laboratoriais e complementares. Em nenhuma
hipótese serão devolvidos os exames médicos ou as cópias autenticadas dos exames entregues pelos
candidatos.
3.5. Será a candidata eliminada do certame se considerada inapta, ou não comparecer aos exames médicos
ou, ainda, que deixar de entregar algum exame no local, na data e no horário estabelecidos neste edital, ou
posteriormente, caso seja solicitado pela Junta Médica.
4. DAS DISPOSICOES FINAIS
4.1. O resultado provisório na avaliação médica das condições de saúde e psicológica do candidato convocado
neste edital será publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas e divulgado na Internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_al_12, na data provável de 15 de abril de 2022.

WELLINGTON BITTENCOURT MARANHÃO DE ARAÚJO – CEL QOC PM
Comandante-Geral da PMAL
Documento assinado eletronicamente por Wellington Bittencourt Maranhão de Araujo, ComandanteGeral em 14/02/2022, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11048694 e o
código CRC E0C96F36.
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