SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS
COMANDO GERAL
PORTARIA Nº 149/14-CG/DP

O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas em face da autorização
governamental de incorporação dos candidatos aprovados no Concurso Público para o Cargo
de Oficial Combatente, considerando o disposto no Edital nº 1/2012-PMAL, de 26/06/2012,
que instituiu o concurso público para preenchimento de vagas para o cargo de Oficial
Combatente da PMAL, no Edital nº 22/2013–PMAL de 09/05/2013, que homologou o
resultado final do concurso para o cargo de Oficial Combatente e na Portaria nº 184/13CG/DP de 23/07/2013 que tornou público a formação do Cadastro Reserva para o Curso de
Formação de Oficiais da Polícia Militar de Alagoas, RESOLVE:
1. Tornar público que o candidato ROMUALDO GARCIA JUNIOR, número de
inscrição 10024889, convocado para a Investigação Social através da Portaria nº 141/14CG/DP, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas do dia 30/04/2014, foi considerado
Indicado, sendo este o resultado final da fase de investigação social do concurso, sem que
haja necessidade de abertura de prazo para recurso;
2. Convocar o candidato descrito no item 1 desta Portaria para comparecer à Diretoria de
Pessoal, sediada no Quartel do Comando Geral da PMAL, Praça da Independência, 67, Centro,
Maceió, Alagoas, no dia 07 de maio de 2014, às 10 horas, visando a comprovação do atendimento
aos requisitos básicos legais para a investidura no cargo, devendo fazer a entrega do respectivo
Certificado de Reservista Militar Original;
3. Determinar à Diretoria de Pessoal que verifique o atendimento dos requisitos básicos
para a matrícula no Curso de Formação de Oficiais Combatente do candidato e o oriente quanto
aos procedimentos necessários à apresentação no órgão de Ensino da PMAL;
4. Determinar à Diretoria de Ensino que adote providências visando receber o voluntário
para o curso, após a devida incorporação.
Maceió, AL, 8 de maio de 2014.

MARCUS AURÉLIO PINHEIRO – CEL QOC PM
Comandante Geral da PMAL

