ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS
EDITAL Nº 18 – PMAL, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS, em atenção à sentença proferida nos
autos do Processo nº 0728786-81.2020.8.02.0001, em trâmite na 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
do Tribunal de Justiça de Alagoas, torna pública a convocação do candidato sub judice Jose Davi Franca
Cavalcante, inscrição nº 10015305, para o teste de aptidão física e para a entrega da documentação
referente à comprovação documental e investigação social, conforme a seguir especificado.
1 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
1.1 Para o teste de aptidão física, a ser realizado nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2021, o candidato deverá
comparecer, às 8 horas (horário local), ao Departamento de Educação Física da PMAL, localizado na Avenida
Siqueira Campos, 1295 – Prado, Maceió/AL.
1.1.1 O candidato somente poderá realizar o teste de aptidão física no local de que trata o subitem 1.1 deste
edital.
1.2 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 8 do Edital nº 1 – PMAL, de 21 de junho
de 2018, e suas alterações, bem como no item 2 do Edital nº 8 – PMAL, de 29 de maio de 2019, e neste edital.
1.3 O candidato deverá comparecer ao teste de aptidão física com uma hora de antecedência, na data, no
local e no horário divulgados neste 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 dias anteriores à data da
realização do teste, conforme modelo anexo a este edital.
1.4 Caso o candidato deixe de apresentar o atestado médico ou apresente atestado médico que não esteja
plenamente consoante ao que dispõe o subitem 1.2 deste edital, será impedido de realizar o teste de aptidão
física, sendo consequentemente eliminado do concurso.
1.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização do
teste de aptidão física e será retido pela banca examinadora. Não será aceita a entrega de atestado médico
em outro momento ou em que não conste a autorização expressa nos termos do subitem 1.2 deste edital.
1.5.1 O atestado médico não será devolvido, de forma alguma, ao candidato.
2 DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E INVESTIGAÇÃO SOCIAL
2.1 O candidato convocado para a entrega da documentação para fins da comprovação documental e
investigação social disporá do período de 23 a 25 de fevereiro de 2021, das 8 às 12 horas (horário local) para
a entrega da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e dos documentos listados no subitem 9.2 do Edital nº
1 – PMAL, de 21 de junho de 2018, e suas alterações, pessoalmente ou por meio de procurador, que deverá
entregar procuração simples e específica para tal finalidade, na Diretoria de Pessoal da PMAL, sediada na
antiga unidade do SENAI Tabuleiro, no bairro do Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcante, S/N - Quadra
8 - Tabuleiro do Martins, Maceió/AL.
2.2 Para a comprovação documental e investigação social, o candidato deverá observar todas as instruções
contidas no item 9 do Edital nº 1 – PMAL, de 21 de junho de 2018, e suas alterações, e neste edital.
2.3 Será eliminado o candidato que não entregar a FIC e os documentos necessários à comprovação
documental e investigação social na forma, no prazo e no local estipulados no Edital nº 1 – PMAL, de 21 de
junho de 2018, e suas alterações, e neste edital.
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3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O edital de resultado provisório no teste de aptidão física e na comprovação documental e investigação
social do candidato de que trata este edital será publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas e divulgado
na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_al_18_soldado, na data
provável de 25 de março de 2021.
WELLINGTON BITTENCOURT MARANHÃO DE ARAÚJO – CEL QOC PM
Comandante Geral da PMAL
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ANEXO
MODELO DO ATESTADO MÉDICO PARA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
Atesto que o(a) sr.(a) ________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________, encontra-se em boas condições de saúde,
estando apto para realizar a prova de aptidão física prevista no Edital nº 1 – PMAL, de 21 de junho de 2018,
ao concurso público para provimento de vagas no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado
de Alagoas (PMAL).
________________, _____, de 201_.
____________________________________________
Carimbo (ou identificação no cabeçalho), CRM e assinatura do(a) médico(a)
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