SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS
COMANDO GERAL

PORTARIA Nº 099/14-CG/DP
O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas no uso de suas atribuições legais,
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 Soldado Combatente da PMAL, o Edital
nº 30/2013–PMAL, de 27/09/2013, que homologou o resultado final do concurso, a Portaria
nº 306/13-CG/DP, de 14/11/2013 e dando cumprimento a decisões judiciais, resolve:
1. Tornar público o resultado final de fases do concurso público para preenchimento
de vagas para o cargo de Soldado Combatente da PMAL.
1.1. Resultado final da Apresentação e Comprovação Documental realizada em
cumprimento a decisões judiciais: APTO. Candidatos listados por número de inscrição, nome
e número do processo judicial, em ordem alfabética: 10025255, Tanise Rocha Alves, MS
0703132-39.2013.8.02.0001 / 10056537, Nathalie Maria Teobaldo de Almeida, PO 070996573.2013.8.02.0001;
1.2. Resultado final da Avaliação das Condições de Saúde e Psicológica: APTO.
Candidato por número de inscrição, nome e número do processo judicial, em ordem
alfabética: 10005893, Walter Silva Nunes de Melo, PO 0731921-48.2013.8.02.0001;
10066188, Anderson Estevam Guedes da Silva, MS 0710940-95.2013.8.02.0001;
2. Convocar, dando cumprimento a decisões judiciais, candidatos do concurso público
para preenchimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente da PMAL, para realizar
procedimentos de fases do concurso;
2.1. Convocação para Apresentação e Comprovação Documental, mediante
comparecimento pessoal à Diretoria de Pessoal da Polícia Militar de Alagoas, localizada na
Praça da Independência, nº 67, Centro, Maceió, Alagoas, no dia 07/04/2014, às 08 horas
(horário local), devendo observar todas as instruções e apresentar os documentos preceituados
no item 11 do Edital nº 1/2012–PMAL, de 26/06/2012. Candidato listado por número de
inscrição, nome e número do processo judicial: 10005893, Walter Silva Nunes de Melo, PO
0731921-48.2013.8.02.0001; 10066188, Anderson Estevam Guedes da Silva, MS 071094095.2013.8.02.0001;
2.2. Convocação para a Investigação Social, mediante comparecimento pessoal à
Diretoria de Pessoal da Polícia Militar de Alagoas, localizada na Praça da Independência, nº
67, Centro, Maceió, Alagoas, no dia 07/04/2014, às 09 horas (horário local), para autorizar a
investigação, devendo observar todas as instruções do item 12 do Edital nº 1/2012–PMAL, de
26/06/2012 e portar seu documento de identidade oficial com foto. Candidatos listados por
número de inscrição, nome e número do processo judicial, em ordem alfabética: 10025255,
Tanise Rocha Alves, MS 0703132-39.2013.8.02.0001;
3. Incluir, dando cumprimento a decisão judicial, no Cadastro Reserva para o cargo de
Soldado Combatente o candidato que concluiu com aproveitamento as fases denominadas de

Prova Objetiva e Prova Subjetiva, Teste de Aptidão Física, Avaliação das condições de saúde
e psicológica e Apresentação e comprovação documental, todas do concurso público para o
cargo de Soldado Combatente da PMAL, na ordem classificatória equivalente a obtida no
concurso público. Candidato listado por número de inscrição, nome, nota final, número do
processo judicial e ordem de classificação no Cadastro Reserva: 10056537, Nathalie Maria
Teobaldo de Almeida, PO 0709965-73.2013.8.02.0001, 183-Aº lugar.
Maceió, AL 4 de abril de 2014.

MARCUS AURÉLIO PINHEIRO – CEL QOC PM
Comandante Geral da PMAL

