ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA
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 27/2013 – PMAL, DE 5 DE AGOSTO DE 2013
A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS, em cumprimento às decisões judiciais, torna públicas a
convocação de candidatos sub judice para a realização do teste de aptidão física (TAF) e a convocação
para a realização da avaliação médica das condições de saúde e psicológica para o cargo de Soldado
Combatente, referentes ao concurso público para preenchimento de vagas do quadro da Polícia Militar do
Estado de Alagoas (PMAL) e formação de cadastro reserva, conforme a seguir especificado.
Torna pública ainda, em cumprimento à decisão proferida nos autos do Processo Administrativo
nº 12062426/2013, a convocação da candidata Barbara Maria de Lima Silva para realização da avaliação
médica das condições de saúde e psicológica.
1 DA CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
1.1 Convocação para o teste de aptidão física (TAF), na seguinte ordem: cidade, local, datas e horário de
realização do teste de aptidão física, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1.1 MACEIÓ/AL
1.1.1.1 LOCAL: Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Mello – Avenida Assis Chateubriand
s/nº, Trapiche da Barra, Maceió/AL.
1.1.1.1.1 DATAS: 7 e 9 de agosto de 2013.
1.1.1.1.1.1 HORÁRIO: 16 horas (horário local)
10035914, Bryan Henrique de Lima / 10034127, Danyel Ricardo Casado Carnauba Lima / 10027227, Diogo
da Silva Pinto / 10042845, Elma Maria Magalhaes / 10004333, Fernanda da Silva Alves Calheiros /
10036029, Kely Juliana de Araujo Silva / 10008165, Lelayne Pinheiro dos Santos / 10000170, Rogerio
Paulino Porangaba / 10028970, Synara Batinga da Silva Candido.
2 DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO MÉDICA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PSICOLÓGICA
2.1 Convocação para a avaliação médica das condições de saúde e psicológica, na seguinte ordem: cidade,
local, data e horário de realização da avaliação médica, número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.
2.1.1 MACEIÓ/AL
2.1.1.1 LOCAL: Centro Médico Hospitalar da Polícia Militar, – Praça da Independência, nº 67 ̶ Centro,
Maceió/AL
2.1.1.1.1 DATA: 7 de agosto de 2013.
2.1.1.1.1.1 HORÁRIO: 9 horas (horário local)
10019762, Almir Jabes dos Santos Junoir / 10039641, Barbara Maria de Lima Silva / 10061435, Rafael Vitor
Palmeira de Brito.
3 DA CONVOCAÇÃO PARA A COLETA DE MATERIAL PARA O EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE
DETECÇÃO CONSTANTE DA AVALIAÇÃO MÉDICA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PSICOLÓGICA
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3.1 Todos os candidatos listados no item 2 deste edital, deverão proceder à coleta no dia 7 de agosto de
2013.
3.1.1 A coleta deverá ser feita no Hospital da Polícia Militar de Alagoas – Praça da Independência, nº 67,
Centro, Maceió/AL, das 8 horas às 12 horas, na data mencionada no subitem anterior.
3.1.2. A Polícia Militar de Alagoas somente disponibilizará sala apropriada para a coleta do material ficando
a cargo do laboratório escolhido pelo candidato todo o material e pessoal necessário ao procedimento.
3.1.3 A Polícia Militar de Alagoas supervisionará a coleta do material para o exame.
3.1.4 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.
3.1.5 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.
3.1.6 Caberá ao candidato manter contato com o laboratório de sua preferência informando-o sobre a
conduta expressa nesse edital, mas não há impeditivo de o candidato tratar diretamente com qualquer
laboratório que porventura esteja fazendo coleta de outros candidatos.
3.1.7 O candidato deverá estar munido de seu documento de identidade oficial com foto para a coleta do
material para o exame toxicológico.
4 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
4.1 No primeiro dia, será realizado o teste de corrida de 12 minutos. No segundo dia, serão realizados os
testes de tração na barra fixa ou apoio de frente sobre o solo apenas para o sexo masculino, apoio de frente
sobre o solo apenas para o sexo feminino, flexão abdominal e shuttle run (corrida de ir e vir).
4.2 Os candidatos convocados para o teste de aptidão física deverão observar todas as instruções contidas
no item 9 do Edital nº 1 – PMAL, de 26 de junho de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas.
4.3 O candidato deverá comparecer ao teste de aptidão física com meia hora de antecedência, na data, no
local e no horário divulgados nos subitens 1.1.1.1.1 e 1.1.1.1.1.1 deste edital, com roupa apropriada para
prática de atividade física, munido de documento de identidade original e de atestado médico (original ou
cópia autenticada em cartório), em que deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a
realizar o teste de aptidão física deste concurso e conter data, assinatura, carimbo e CRM do profissional,
emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da prova, conforme modelo anexo a este
edital.
4.4 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico que não
esteja plenamente consoante ao que dispõe o subitem 3.3, será impedido de realizar a prova, sendo
consequentemente eliminado do concurso.
4.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização do
teste de aptidão física e será retido pelo CESPE/UnB. Não será aceita a entrega de atestado médico em
outro momento ou em que não conste a autorização expressa nos termos do subitem 4.3 deste edital.
4.5.1 O atestado médico não será devolvido, de forma alguma, ao candidato.
4.6 O candidato que não atingir a performance mínima no teste de aptidão física ou que não comparecer
para a sua realização será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não
tendo classificação alguma no certame.
4.7 Os candidatos que ainda não estiverem em condições de saúde, nos termos da decisão judicial que lhe
foram afetas, compareçam à Diretoria de Pessoal da PMAL para indicar a data provável do término de sua
alteração fisiológica.
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4.8 Será considerado apto no teste de aptidão física o candidato que atingir a performance mínima na
prova.
4.9 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização do teste de
aptidão física após o horário fixado para o seu início, conforme horário de início especificado para cada
candidato nos subitens 1.1.1.1 e 1.1.1.1.1.1 deste edital.
4.10 Não haverá segunda chamada para a realização do teste de aptidão física. O não comparecimento
nessa fase implicará a eliminação automática do candidato.
4.11 Não será aplicada/o teste de aptidão física, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos
horários predeterminados neste edital.
4.12 No dia de realização do teste de aptidão física não será permitida a entrada de candidatos portando
armas e/ou aparelhos eletrônicos.
4.13 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização do teste de aptidão
física, alimente-se adequadamente, não beba e não ingira nenhum tipo de substância química, a fim de
estar em boas condições para a realização da referida fase.
4.14 Não será fornecido lanche aos candidatos nem haverá lanchonete disponível no local de realização do
teste de aptidão física, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.
4.15 A contagem oficial de tempo será, exclusivamente, a realizada pela banca.
5 DA AVALIAÇÃO MÉDICA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PSICOLÓGICA
5.1 Os candidatos deverão se apresentar munidos 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.
5.2 Os candidatos deverão portar traje de banho (calção de banho para homem e biquíni para mulher) para
uso no local do exame durante a avaliação médica e documento de identidade oficial com foto.
5.3 Para os exames médicos, o candidato 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.
5.4 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.
5.5 Será eliminado do certame o candidato considerado inapto, ou que 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.
6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Os resultados provisórios no teste de aptidão física (TAF) e na avaliação médica das condições de saúde
e psicológica dos candidatos convocados neste edital serão publicados no Diário Oficial do Estado de
Alagoas e divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_al_12,
na data provável de 15 de agosto de 2013 para o TAF e 02 de setembro de 2013 para a avaliação das
condições de saúde.

DIMAS BARROS CAVALCANTE – CEL PM
COMANDANTE GERAL DA PMAL

3

