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EDITAL N" OOl/2019 - PMDF/DEC Brasília, 29 dejaneiro de 2019

PROCESSO SELETIVO PARA VAGA NO COLÉGIO NIILITAR DE BRASÍLIA

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLiCIA MILITAR DO

DISTRITO FEDERAL / INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS POLICIAIS (DEC/ISCP), no

uso das atribuições legais que lhe conferem o artigo 34 do Decreto Federal no 7.165, de 29 de29 de

abdl de 2010, bem como o artigo 3o, inciso I, da Portaria PMDF no 950, de27 de janeiro de 2015, e em

conformidade com o Oticio n" IS-SECCA/CAICMB, de 28 cle janeiro de 2019, que clisponibiliza 2

(duas) vagas para a PMDF, torna público o processo seletivo, rnediante SORTEIO, para provimento de

vagas nos 7o (SETIMO) E 8" (OITAVO) ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO

MILITAR DE BRASÍLIA, destinadas a dependentes legais de policiais militares da PMDF, ativos e/

ou inativos, referente ao ano letivo de 2019.

1. DAS DTSPOSIÇÖES pnnLrMrNARES

1.1 Tendo em vista a intempestividade para realização de concurso interno, o senhor Chef'e do

DEC/ISCP determina que o provirnento clas vagas ocorra mediante SORTEIO entre os candiclatos

dependentes de policiais militares, confbtme as especificações deste Edital;

1.2. A presente seleção interna, mediante SORTEIO. será regida por este Edital com o objetivo de

prover 2 (duas) vagas, sendo I (urna) para o 7o ano e outra para o 8o (oitavo) ano do Ensino

Fundarnental do Colégio Nlilitar de Brasília, para o calendário escolar de 2019;

I.3. As vagas são destinadas exclusivamente para dependentes legais de Policiais Militares do

Distrito Federal, ativos ou inativos;

L.4.ú:,vedada a participação de dependentes de policiais rnilitares integrantes da Comissño de

Realização do Certame, bem como de ofïcinis e praçâs diretamente envolvidos nos atos;

1.5. O provimento das vagas mediante o fiel cum primento das obrigações previstas neste

Edital, por parte dos candidatos e

1.6. Antes de solicitar inscrição

respectivos responsáveis legais;

seletivo em destaque, os responsáveis legais deverão

certificar-se de todas as exigências Edital;
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para tal fimo com firma reconhecida em cartório, a qual deverá ser apresentada no nto de

hornologação do certame;

3.2.5. O responsável legal assume total responsabilidade pelas infbrmações prestadas por seu

representante (procurador), arcando com eventuais consequências ref'erentes a erros no

preenchimento do formul ário;

3.2.6. Dirviclas relacionadas ao certame poderão ser dirimidas pelo telefone: (61) 3190-.6832

(expedi ente adrnini strati vo).

4- REQUTSTTOS PARA TNSCRTÇAO:

4.1 , Ser dependente legal de policial militar do Distrito Federal;

4,2. Ter obtido nota méclia geral rnínima 7 (sete), devendo ser comprovada por rneio de Histórico

Escolar ou Boletim Escolar do ano de 20 t8;

4.3. Ter cursado no allo de 2018, obrigatoriamente, o ano escolar imediatamente anterior ao cla vaga

pleiteada;

4.4. O candidato deverá estar na faixa etária indicada na tabela do item 2.1, referente ao ano

pretendido;

4.5. O responsável legal ou procurador deverá comparecer na datalhorário e local de homologação e

apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, que podern ser originais ou cópias,

autenticadas ou simples (não autenticadas). No caso de apresentação de cópias simples, devem ser

tarnbém apresentados os documentos originais);

a) Declaração emitida pelo Departamento de Gestão de Pessoal - DGPÆMDF, comprovando

que o candiclato é dependente legal de policial militar da PMDF;

b) Cópia da certiclão de nascirnento ou identidade do canclidato (apresentar também a original);

c) Cópia cla Identidade Policial Militar (atualizada) clo responsável legal (apresentar também a

original);

d) Declaração de Escolaridade comprovando a série que cursou no ano de 2018, emitida pelo

estabelecimento de ensino no qual o candidato, à encontrava-se m atri cul ado;

otas do candidato no ano anterior aoe) Histórico Escolar ou Boletim Escolar

da vaga pleiteada;

Ð Procuração particulnr original, com firma aem
procuradores dos responsáveis legais dos cand
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5 _ DO SORTEIO

5,1. Local: Auditório clo Pavilhão de Comando da Academia de Polícia Militar cle Brasília,

localizadano Setor Policial Sul, Alea Especial 04, Asa Sul, Brasília - DF;

5.2.Data'. 01 de fèvereiro de 2019 (sexta-f'eira);

5.3. Horário: 10h00;

5.4. A presença do representante legal do canclidato no local e momento do sorteio é facultativa.

6. DOS PROCEDIMENTOS DO SORTEIO

6.1. Todos os procedimentos do sorteio serão fèitos na presença das testemunhas, da seguiute

fbrma:

a) Depósito das fìchas de inscrição encaminhadas via e-mail em urna;

b) Os sorteios se darão com a retirada cle fichas de inscrição por testemunhas escolhidas

aleatoriamente, As testemunhas retirarão da urna uma ficha de inscrição por vez;

6.2. Para cada uma das vagas, serão sorteados 03 (três) candidatos, sendo o primeiro sorteado o

conternplado com avaga. O segundo sorteado será o lo (primeiro) suplente, e o terceiro sorteado

será o 2o suplente.

7 -D^HOMOLOGAÇÃO DO SORTEIO

7.1. HOMOLOGAÇÄO é o ato em que será conferido, pela Cornissão cle Realização do Ceftame, o

atendimento clos requisitos exigidos dos candidatos contemplados nos sorteios;

7.2. Local. Auditório do Pavilhão de Cornando da Academia de Polícia Militar de Brasília,

localizada no Setor Policial Sul, Área Especial 04, Asa Sul, Brasília - DF;

7 .3. Data',01 de fevereiro de 2019 (sexta-feira).

7.4.Horârjo: de l3h às l5h;

7.5. Será obrigatório o compârecimento do responsável legal ou procurador do cnndidato

sorteado no Rto de homologação clo certame, sob penn de ser excluído do processo, settdo a

respectiva vaga transmitida no suplente;

7.6.8m caso de ausência do representante legal ou to contemplado no softeio

no ato de homologação, ou de descurnprimento de quai deste Edital, será convocado

o lo suplente para ser contelÌrplado com a vaga. Na falta do legal ou procurador do lo
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suplente, ou de descumprimento

contemplado com a vaga.

requisitos deste Edital, o 2o suplente será

MARCELO souzA - cEL QOPM

Chefè DEC/ISCP
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ANBXO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ViA DEA)
SORTEIO DE VAGAPARA O COLÉGIO MILITARDE BRASILTA

I. DADOS DO CANDIDATO
NOME:

SEXO: DATADE NASCIMENTO: GRAU DE PARENTESCO:

INSTITUIÇAO DE ENSINO EM QUE ESTUDOU EM 2OI8

2. DADOS DO POLICIAL MILITAR

e-nwil

3. ROL DE DOCUMENTOS OBRTGATÓRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO
(Podem ser originais ou cópias. ¿rutenticadas ou sirnples (nâo autenticaclas). No caso de apresentação de cópias sin-rples,

devern ser tarnbém os docurnentos

4. TERMODE DO VEL LEGAL
Declaro qne tenho plena ciência das regas definidas no Edital rf t)0I/2019 * PMDF/DEC e que sornente serei
contenplado com a vaga rÌo Colégio Militar de Brasília se cnmprir todos os rcquisitos e prescrições do referido
clocumento.

Brasília, _ cle jaueiro cle 2019

Assinatura do Responsável Legal do Candidato

NOME

MAT UPM: FONE

Declaraçâo ernitida pelo Departarnento de Gestão cle Pesso¿rl - DGP/PMDF, comprol,ândo que o candidato é

dependente legal de policial militar da PMDF:

Cópia da ccflidão dc rnscimcnto ou identidacle do candiclato (aprcsentar também a origiral):

Cópia da Identidade Policial Mililar (atualizada) do rcsponsár'el legal (aprescutar tambénl a original);

Declançâo de Escolarid¿rde conlprovanclo ¿r série que cursou lìo auo de 2018, ernitida pelo estubelecimento cle

ensilro no qual o candidzrto. iì época. encontravâ-se matriculado;

Histórico Escolar ou Boletim Escolar colnpl'ovando âs rotâs do canclicl¿rto no ¿ìno anterior ao da vaga pleiteada:

Procuração par(icular original, corn fimra rcconhccida clìr cartório, para os procuradores dos responsár'eis legais
dos candid¿ttos.

a)

e)

b)

c)

cl)

FORMULÁRIO DE TNSCRTçAO (via URNA)
SORTEIO DE VAGAPARA O COLÉGIO MILITARDE BRASÍLTA

1. CANDIDATO
NOME:

2, POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL LEGAL PELO CANDIDATO
NOME:

UPM: FONEMAT

Elnqil.


