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62.2017.8.07.0018); 161116546, MARIANA NATIVIDADE ORTIZ; 161121005, MARILIA
GABRIELLA DO LAGO FERREIRA; 161104278, PATRICIA CAROLINE STIMAMIGLIO; 161113781, PAULA PIMENTEL GUIMARAES; 161116639, RENATA FERRARI;
161113402, SAMARA DANTAS NUNES; 161100294, TAMIRIS MANHAES ELEUTERIO; 161121511, THALITA FERREIRA SOARES; 161103785, THAYS DOS SANTOS
GONCALVES; 161102019, VANESSA VIEIRA BUENO (sub judice, Processo nº 071504845.2017.8.07.0016).
2 DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS
2.1 Relação final dos candidatos que compareceram à etapa de testes de aptidão física e
foram considerados inaptos na etapa de testes de aptidão física por não atingirem a performance mínima estabelecida em 1 (um) ou mais exercício(s) realizado(s), estando, portanto, eliminados do concurso público, na seguinte ordem: número de inscrição, nome
completo em ordem alfabética, desempenho no teste de flexão abdominal - tipo remador (1ª
tentativa, 2ª tentativa, apto/inapto), desempenho no teste em barra fixa (1ª tentativa, 2ª
tentativa, apto/inapto), desempenho no teste de corrida de 12 minutos (apto/inapto) e desempenho no teste de natação (apto/inapto).
2.1.1 ALUNO-OFICIAL PM - SEXO MASCULINO (CÓDIGO 101):
161111659, ADERIVALDO MARTINS CARDOSO (sub judice, Processo nº 071400658.2017.8.07.0016), (35, -, apto), (0, 0, inapto), apto, não fez; 161104315, ALAN COELHO
MEDEIROS, (26, 0, inapto), (0, 0, inapto), inapto, não fez; 161100081, ALAN DE SOUSA
GOMES (sub judice, Processo nº 0705851-60.2017.8.07.0016), (35, -, apto), (4, 3, inapto),
apto, apto; 161120706, ALAN WILKER MARTINS COUTO, (35, -, apto), (1, 3, inapto),
apto, apto; 161108058, ALISSON ASSIS DE MORAES, (35, -, apto), (6, -, apto), apto,
inapto; 161104907, ANDERSON GUIMARAES RODRIGUES, (35, -, apto), (4, 3, inapto),
apto, não fez; 161104435, ANDRE LUIZ CABRAL DE LIMA, (35, -, apto), (6, -, apto),
inapto, não fez; 161109970, BRUNO ALVES CRUZ LUNA LINS, (35, -, apto), (1, 5,
inapto), inapto, apto; 161107798, BRUNO DA SILVA FREIRE ARAUJO, (35, -, apto), (5,
3, inapto), apto, apto; 161103845, CARLOS CRISTIANO DE SOUSA FEITOSA, (35, -,
apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161114171, CARLOS EDUARDO CARNEIRO DE SOUSA,
(35, -, apto), (0, 0, inapto), apto, não fez; 161101241, CARLOS EDUARDO PEREIRA (sub
judice, Processo nº 0714022-12.2017.8.07.0016), (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto;
161104353, CARLOS HENRIQUE CORREIA VERAS (sub judice, Processo nº 071686025.2017.8.07.0016), (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161104180, CARLOS IBRAHIM
DAURA FILHO, (35, -, apto), (3, 2, inapto), inapto, não fez; 161115051, CESAR HENRIQUE VASCONCELOS LOPES, (35, -, apto), (0, 0, inapto), apto, não fez; 161112904,
CLEBER AGUIAR DE OLIVEIRA, (17, 33, inapto), (6, -, apto), apto, apto; 161113824,
CRISCELTO ESDRAS PEREIRA PIRES, (25, 35, apto), (0, 1, inapto), inapto, inapto;
161102768, CRISTIANO MOROCINI BRANCO, (35, -, apto), (0, 0, inapto), apto, não fez;
161109550, DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA, (35, -, apto), (0, 0, inapto), não fez, não fez;
161106099, DANILO SANTOS DA PURIFICACAO, (35, -, apto), (4, 1, inapto), apto, apto;
161108981, DENIO MORAES SILVA, (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161103021,
DENNIS ROCHA TOSCANO DE LIMA, (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161102846,
DIEGO BRAIAN COELHO DE PINHO, (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161102831,
DIOVANE ALVES DA SILVA, (35, -, apto), (0, 1, inapto), apto, apto; 161115235, EMERSON VINICIUS DE AZEVEDO MORAIS, (35, -, apto), (3, 6, apto), apto, inapto;
161106959, ESDRAS BRAZ DE MORAES, (35, -, apto), (3, 5, inapto), apto, apto;
161105686, FELIPE BONINI DUARTE, (35, -, apto), (6, -, apto), inapto, não fez;
161100417, FERNANDO BEZERRA CHAVES, (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto;
161112635, FILIPE BARBOSA DA CONCEICAO, (35, -, apto), (3, 4, inapto), não fez, não
fez; 161103448, FILIPE FONTANA SUZUKAWA, (35, -, apto), (6, -, apto), inapto, apto;
161106461, FLAVIO HENRIQUE MADEIRA AYRES, (35, -, apto), (6, -, apto), inapto, não
fez; 161100867, FRANCK TEIXEIRA ALVES DA SILVA, (35, -, apto), (3, 4, inapto),
inapto, apto; 161101424, GERSON TARGA DE SOUZA, (35, -, apto), (5, 6, apto), inapto,
não fez; 161111631, GLEIDSON OLIVEIRA CASTRO, (35, -, apto), (4, 4, inapto), apto,
apto; 161101613, GUILHERME ARAUJO BESSONI, ( -, -, não fez), ( -, -, não fez), não fez,
não fez; 161100639, GUILHERME HENRIQUE R MARQUES, (35, -, apto), (4, 3, inapto),
não fez, não fez; 161106627, GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA, (35, -, apto),
(0, 0, inapto), apto, apto; 161100097, GUSTAVO RIBEIRO VALENTE DAMIANI, (35, -,
apto), (6, 0, apto, inapto), não fez; 161113344, HENRIQUE COIMBRA GUERRA, (35, -,
apto), (6, -, apto), inapto, não fez; 161115221, IGOR FERNANDO SURIANO, (30, 35,
apto), (0, 2, inapto), inapto, não fez; 161103353, ISMAEL JESUS DA SILVA LIMA, (35, , apto), (5, 5, inapto), não fez, não fez; 161100016, ISMAEL SOUTO NEVES, (35, -, apto),
(1, 1, inapto), inapto, não fez; 161100761, ITALO CORDEIRO SILVEIRA, (35, -, apto), (2,
2, inapto), não fez, não fez; 161113695, JADSON HONORIO SILVA, (35, -, apto), (6, -,
apto), apto, inapto; 161100836, JOAO ANTONIO MORAES, (35, -, apto), (1, 1, inapto), não
fez, não fez; 161107475, JOAO GABRIEL DE ANDRADE SANTOS, (35, -, apto), (5, 2,
inapto), apto, apto; 161108551, JOAO IVO TORRES RODRIGUES, (35, -, apto), (0, 1,
inapto), não fez, não fez; 161105242, JOE MICHEL SOUSA DOS SANTOS, (35, -, apto),
(5, 4, inapto), não fez, não fez; 161104534, JONATHAS NUNES DE JESUS, (35, -, apto),
(1, 2, inapto), inapto, não fez; 161105844, KAYAN REIS DE SOUZA, (35, -, apto), 6, 0,
apto, inapto, apto; 161100186, LAUDECY RIBEIRO PEREIRA (sub judice, Processo nº
0702079-89.2017.8.07.0018), (35, -, apto), (3, 4, inapto), apto, apto; 161115734, LEONARDO ALMEIDA CUNHA, (35, -, apto), (0, 0, inapto), não fez, não fez; 161101505,
LUCAS CARVALHO DA SILVA, (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161108348, LUCAS
CAVALCANTE DE FARIA, (35, -, apto), (6, -, apto), inapto, não fez; 161105717, LUCAS
DA SILVA OLIVEIRA, (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161104176, LUCAS MARCELL PALHARES ARAUJO, (35, -, apto), (6, -, apto), inapto, não fez; 161105980, LUCAS
MARQUES CAVALCANTE, (35, -, apto), (5, 3, inapto), inapto, não fez; 161109992, LUCAS PASSOS GALVAO, (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161100277, LUIS EDUARDO GAJARDONI FEITOSA ANDRADE, (35, -, apto), (2, 1, inapto), não fez, não fez;
161113533, LUIS PAULO NOBREGA JUSTINO, (35, -, apto), 6, 0, (apto, inapto), não fez;
161102467, MARCELO RODRIGUES DE LIMA, (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto;
161106602, MARCOS VINICIUS SILVA RIBEIRO, (35, -, apto), (4, 2, inapto), não fez, não
fez; 161111330, MARCUS VINICIUS MARCONDES BUZANELLI, (35, -, apto), (6, -,
apto), apto, inapto; 161105080, MATEUS SABINO DOS SANTOS VASCONCELOS, (35, , apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161112080, MATEUS SOARES GALINDO, (35, -, apto),
(0, 0, inapto), inapto, não fez; 161112859, MICHAEL FERREIRA ALVES LIMA, (35, -,
apto), (3, 3, inapto), não fez, não fez; 161112761, MIKHAIL FERNANDO BEZERRA
COSTA STRELETCKI, (35, -, apto), (5, 5, inapto), inapto, não fez; 161103939, MIRCIO
GABRIEL ALVES AZEVEDO (sub judice, Processo nº 0703969-63.2017.8.07.0018), (35, , apto), (5, 2, inapto), apto, apto; 161102644, OLAVO BEZERRA DE AGUIAR, (35, -,
apto), (6, -, apto), inapto, não fez; 161101529, OLIMPIO DE OLIVEIRA DANTAS, (34, 26,
inapto), (6, -, apto), apto, apto; 161114476, OSEAS DE OLIVEIRA MARQUES, (35, -,
apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161107533, PAULO EMERSON FERREIRA, (35, -, apto),
(2, 2, inapto), apto, não fez; 161100883, PAULO HENRIQUE GONCALVES PEREIRA,
(35, -, apto), (1, 1, inapto), apto, inapto; 161100977, PEDRO HENRIQUE DE JESUS
OLIVEIRA, (35, -, apto), (6, -, apto), inapto, não fez; 161114278, PUBLIO FERREIRA
MORENO, (35, -, apto), (2, 3, inapto), não fez, não fez; 161107929, RADER GOMES DE
MEDEIROS (sub judice, Processo nº 0716540-72.2017.8.07.0016), (35, -, apto), (3, 0,
inapto), não fez, não fez; 161100230, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS SANDOVAL,

(35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161111940, RAFAEL ESTEVES NAVES, ( -, -, não
fez), ( -, -, não fez), não fez, não fez;161107516, RAFAEL FRANKLIM LEMOS PEREIRA,
(35, -, apto), (1, 1, inapto), inapto, não fez; 161104779, RAMON PEREIRA PINTO, (35, , apto), (5, 5, inapto), inapto, não fez; 161118988, RENAN ALVES PEREIRA, (35, -, apto),
(6, -, apto), apto, inapto; 161115033, RODRIGO MATOS SANTANA, (35, -, apto), (1, 3,
inapto), não fez, não fez; 161101283, RONALDO FILIPE NASCIMENTO CURY, (35, -,
apto), (6, -, apto), inapto, não fez; 161112359, RONIERYSON DA SILVA CARNEIRO, (35,
-, apto), (4, 5, inapto), não fez, não fez; 161106209, THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE
COELHO, (35, -, apto), (0, 0, inapto), não fez, não fez; 161105927, THIAGO FRANCISCO
PEREIRA DE ARAUJO, (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161105352, VALTER DE
ALCANTARA CAMPOS (sub judice, Processo nº 0720131-42.2017.8.07.0016), (35, -, apto),
5, 3, inapto, não fez, não fez; 161100853, VICTOR MATHEUS RODRIGUES DE ARAUJO
ALVES, (35, -, apto), (5, 3, inapto), não fez, não fez; 161105215, VINICIUS ALVES
BRANQUINHO, (35, -, apto), (1, 0, inapto), não fez, não fez; 161102318, WALBER
ESTEVAN GONCALVES MELO, (35, -, apto), (6, -, apto), apto, inapto; 161100021, WESLEY BATISTA SOARES DE MATOS, (35, -, apto), (3, 3, inapto), não fez, não fez;
161100297, WILSON FERREIRA DE LIMA, (35, -, apto), (5, 4, inapto), apto, apto.
2.1.2 ALUNO-OFICIAL PM - SEXO FEMININO (CÓDIGO 102): 161100800, ANDREA
SOARES DA ROCHA, (28, -, apto), (9 segundos, 7.53 segundos, inapto), não fez, não fez;
161101728, BEATRIZ BOTELHO MENEZES LIMA, (28, -, apto), (8.18 segundos, 7.63
segundos, inapto), inapto, não fez; 161105341, CAMILA DE OLIVEIRA SILVA, (28, -,
apto), (15 segundos, -, apto), inapto, não fez; 161109039, CAROLINE SILVA MENEZES,
(28, -, apto), (15 segundos, -, apto), inapto, não fez; 161102530, GISLAYNE DA COSTA
RODRIGUES, (28, -, apto), (15 segundos, -, apto), apto, inapto; 161101917, INAIARA
SILVA TORRES, (28, -, apto), (15 segundos, -, apto), apto, inapto; 161100653, JESSICA DA
SILVA FERREIRA, (28, -, apto), (15 segundos, -, apto), inapto, não fez; 161103035, JULIANA FEITOZA DA CUNHA, (28, -, apto), (15 segundos, -, apto), inapto, não fez;
161114729, KARINE NAYALLE MARQUES BEZERRA, (28, -, apto), (15, -, apto), apto,
inapto; 161101675, KELLY CRISTINA MORAIS DE SOUSA, (28, -, apto), (13.28 segundos, 9.56 segundos, inapto), inapto, não fez; 161106605, LAIS REGINA DE CAMPOS
CARDOSO, (25, 28, apto), (12.46 segundos, 9.28 segundos, inapto), apto, apto; 161103103,
LARISSA LOPES VIANA, (28, -, apto), (14.56 segundos, 9.38 segundos, inapto), inapto,
apto; 161101125, LARISSA PAIVA DE OLIVEIRA MORENO, (28, -, apto), (15 segundos,
-, apto), inapto, não fez; 161102261, MARIA SIMONE DA SILVA ANDRADE, (28, -,
apto), (12.11 segundos, 12.36 segundos, inapto), não fez, não fez; 161100014, THAIS DE
COUTO TOLEDO, (28, -, apto), (15 segundos, -, apto), inapto, não fez; 161108614, THAMYRES RUANA DE SOUSA ARAUJO, (28, -, apto), (15 segundos, -, apto), inapto, não
fez; 161109925, VANESSA GOMES LOPES, (28, -, apto), (15 segundos, -, apto), inapto,
não fez; 161113784, YASMIN AMANDA LOPES PAULINO, (28, -, apto), (15 segundos, , apto), inapto, não fez.
3 DOS CANDIDATOS AUSENTES
3.1 Relação final dos candidatos eliminados do concurso público por não terem comparecido
à etapa de testes de aptidão física, por ordem numérica de número de inscrição.
3.1.1 ALUNO-OFICIAL PM - SEXO MASCULINO (CÓDIGO 101): 161100178;
161100308; 161100410; 161100479; 161100672; 161101252; 161101324; 161101339;
161102099; 161102202; 161102252; 161102405; 161102462; 161102537; 161103078;
161103450; 161103592; 161103911; 161104437; 161105565; 161105702; 161105841;
161105892; 161107131; 161108268; 161108359; 161109048; 161109097; 161109950;
161110160; 161110512; 161110900; 161111303; 161111338; 161112630; 161112631;
161112949; 161113120; 161113125; 161114178; 161114220; 161115773; 161116076;
161116177; 161117329; 161118545; 161118679; 161119922; 161121497; 161121739;
161122202.
4 DOS CANDIDATOS EM SITUAÇÕES DIVERSAS
4.1 Candidatas que apresentaram atestado médico comprovando situação de gravidez, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome completo em ordem alfabética. 161100890,
LEILAINE SILVA DIAS; 161103652, MARIA JULIANA PEREIRA DE ARAUJO.
4.1.1 Conforme previsão contida no subitem 15.14.1 do Edital Normativo, as candidatas
relacionadas nos subitem 4.1 acima tiveram a etapa de testes de aptidão física suspensa e
serão oportunamente convocadas para a realização da etapa em outro momento.
4.2 Candidatos que apresentaram idade fora do limite legal indicado no subitem 3.2.5 do
Edital nº 35/DGP - PMDF, de 17 de novembro de 2016, na seguinte ordem: número de
inscrição e nome completo em ordem alfabética. 161102279, FABRICIO DANTAS TEIXEIRA; 161121548, KELLER CRISTIAN SILVA BORGES.
4.2.1 Conforme previsão contida no subitem 3.2.5.2 do Edital Normativo, os candidatos
relacionados no subitem 4.2 acima estão eliminados do concurso público.
4.3 Por determinação judicial a candidata de inscrição 161106331, LIBIAN VOLSI RODRIGUES (sub judice, Processo nº. 0705891-42.2017.8.07.0018), foi mantida na etapa de
testes de aptidão física e será oportunamente convocada para a realização dos testes de
aptidão física, permanecendo no certame e com direito a convocação para a próxima etapa do
certame.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O mapa de desempenho individualizado de todos os candidatos após a conclusão da etapa
de testes de aptidão física encontra-se disponível no endereço eletrônico <http://www.iades.com.br>.
5.2 O resultado definitivo da etapa de testes de aptidão física do concurso público de
admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito
Federal (CFOPM) fica devidamente homologado nesta data.
MARCELO HELBERTH DE SOUZA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012017071300056

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EDITAL Nº 31/DGP - PMDF, DE 11 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
POLICIAIS MILITARES DA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM
CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA
PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação
para a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público de
admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito
Federal (CFOPM), conforme a seguir.
1 DA CONVOCAÇÃO PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL
1.1 Ficam convocados para a entrega da documentação relativa a etapa de sindicância de
vida pregressa e investigação social todos os candidatos considerados aptos e não eliminados
do certame após a realização da etapa de testes de aptidão física, incluindo as candidatas que
apresentaram atestado médico comprovando situação de gravidez.
1.2 A investigação social será realizada com base em documentos oficiais apresentados e nas
análises das averiguações das informações contidas no Formulário de Ingresso na Corporação
(FIC), a ser preenchido pelo candidato, cujo link de acesso é <http://fic.pm.df.gov.br>, que
será disponibilizado no sítio eletrônico <http://www.iades.com.br>, na página de acompanhamento do concurso público.
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1.2.1 Após o preenchimento das informações solicitadas, o candidato deverá imprimir o FIC
e assiná-lo no momento da entrega juntamente com a documentação indicada no item 2 a
seguir.
1.2.2 É facultado ao candidato apresentar, juntamente com o FIC, declaração explicativa
referente à eventual condenação por crime ou contravenção, ou penalidade disciplinar no
exercício da profissão ou função pública de qualquer natureza, além de outras situações que
julgue necessário, e desde logo, esclarecer, ou fazê-lo por ocasião de sua consequente
contraindicação.
1.3 Durante todo o período do concurso público, até a sua homologação, exclusivamente para
efeito da investigação social, o candidato deverá manter atualizados os dados informados no
FIC, devendo cientificar formal e circunstanciadamente à Diretoria de Recrutamento e Seleção do Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF qualquer outro fato relevante para a
investigação social.
1.4 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio
da investigação do candidato nos âmbitos social, criminal, cível, funcional e(ou) trabalhista
e escolar dos candidatos.
2 DA DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE PELO CANDIDATO
2.1 O candidato, às suas expensas, deverá providenciar e entregar em local, data e horário
indicados no item 3 a seguir, os documentos relacionados a seguir, juntamente com o
formulário mencionado no subitem 1.2 deste edital:
a) cópia autenticada em cartório do documento de identidade (RG, CNH, Identidades de
Entidades de Classe), com validade em todo território nacional;
b) cópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), caso não conste no
documento de identidade apresentado;
c) cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor e comprovante de quitação das obrigações eleitorais;
d) 2 (duas) cópias autenticadas em cartório do diploma de graduação devidamente registrado,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)
ou de declaração de conclusão/frequência de curso de ensino superior, quando da indisponibilidade do diploma;
e) cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista de 1ª ou de 2ª categoria ou do
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para candidatos do sexo masculino;
f) cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contracheque etc.) e dos
locais onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos, dentro e(ou) fora do Distrito Federal;
g) 2 (duas) fotografias recentes do candidato sem óculos, em tamanho 5x7cm, coloridas, com
fundo branco e com data (as fotos serão coladas pelo candidato em local próprio no
formulário a ser preenchido);
h) certidões de antecedentes criminais, das cidades da jurisdição onde reside e onde residiu
nos últimos 5 (cinco) anos:
h.1) da Justiça Federal;
h.2) da Justiça Estadual e(ou) do Distrito Federal;
h.3) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino;
h.4) da Justiça Militar Estadual e(ou) do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do
sexo feminino;
h.5) certidões dos cartórios de execução cível das cidades onde reside e onde residiu nos
últimos 5 (cinco) anos;
h.6) certidões dos cartórios de protestos de títulos das cidades onde reside e onde residiu nos
últimos 5 (cinco) anos;
h.7) certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral;
h.8) certidão com conceito favorável de seu atual Comandante, se for militar da ativa das
Forças Armadas ou Auxiliares;
h.9) certidão expedida pela unidade da instituição de origem aÌ qual pertença, para candidato
oriundo das instituições da Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal ou das Guardas Municipais, de não possuir antecedentes criminais, contendo ainda declaração de não ter ter sido
punido administrativamente e(ou) disciplinarmente, por falta considerada de natureza grave;
h.10) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de declaração do órgão público, empresa ou empregador a qual comprove a última e(ou) a atual
atividade profissional;
h.11) certificado(s) de antecedentes, expedido(s) pela Polícia Civil da(s) unidade(s) da federação em que o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; e
h.12) cópia autenticada do certificado de registro de arma de fogo, se possuidor.
2.2 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores
à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante nos
documentos.
2.3 Serão desconsiderados os documentos ou cópias rasuradas ou com indício de rasura.
2.4 Serão aceitas certidões obtidas por meio de endereço eletrônico oficial, desde que
possuam assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica.
3 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
3.1 O candidato deverá, aÌs suas expensas, providenciar a documentação relacionada no item
2 acima, que deverá ser entregue nos dias 7 a 11 de agosto de 2017, na Central de
Atendimento ao Candidato do IADES (CAC-IADES), localizada na QE 32 - Conjunto C Lote 2 - Guará II - Guará/DF, em dias úteis e no horário compreendido entre 9 (nove) horas
e 16 (dezesseis) horas.
3.2 Haverá atendimento preferencial para os candidatos, conforme datas e horários a seguir:
3.2.1 Candidatos com o nome iniciado pelas letras A, B e C: dia 7 de agosto de 2017, das
9h às 13h;
3.2.2 Candidatos com o nome iniciado pelas letras D, E e F: dia 7 de agosto de 2017, das
13h às 16h;
3.2.3 Candidatos com o nome iniciado pelas letras G, H e I: dia 8 de agosto de 2017, das 9h
às 13h;
3.2.4 Candidatos com o nome iniciado pelas letras J e K: dia 8 de agosto de 2017, das 13h
às 16h;
3.2.5 Candidatos com o nome iniciado pela letra L: dia 9 de agosto de 2017, das 9h às
13h;
3.2.6 Candidatos com o nome iniciado pelas letras M e N: dia 9 de agosto de 2017, das 13h
às 16h;
3.2.7 Candidatos com o nome iniciado pelas letras O, P, Q e R: dia 10 de agosto de 2017,
das 9h às 13h;
3.2.8 Candidatos com o nome iniciado pelas letras S, T, U, V, W, X, Y e Z: dia 10 de agosto
de 2017, das 13h às 16h; e
3.2.9 Candidatos remanescentes: dia 11 de agosto de 2017, das 9h às 16h.
3.3 Será admitida a entrega da documentação por terceiros, mediante a entrega de procuração
do candidato interessado, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia legível
de documento de identidade do candidato. Esses documentos serão retidos pela IADES no
momento da entrega.

4 DAS DISPOSIÇOÞES FINAIS
4.1 O resultado preliminar da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do
concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da
Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM) será publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, oportunamente, após a
análise dos documentos.
4.2 O resultado final da etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social dar-seá com a homologação do concurso público.
MARCELO HELBERTH DE SOUZA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012017071300057

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EDITAL Nº 32/DGP - PMDF, DE 11 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
POLICIAIS MILITARES DA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM
CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAMES BIOMÉTRICOS
E AVALIAÇÃO MÉDICA
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação
para a etapa de exames biométricos e avaliação médica do concurso público de admissão ao
Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal
(CFOPM), conforme a seguir.
1 DA CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO
MÉDICA
1.1 Ficam convocados para a etapa de exames biométricos e avaliação médica todos os
candidatos considerados aptos e não eliminados do certame após a realização da etapa de
testes de aptidão física, incluindo as candidatas que apresentaram atestado médico comprovando situação de gravidez.
1.2 A etapa de exames biométricos e avaliação médica, de presença obrigatória e de caráter
eliminatório, será realizada nas datas, horários e local informados no item 2 a seguir.
1.3 A etapa de exames biométricos e avaliação médica compreende exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos, biométricos e a análise de outros aspectos físicos.
1.4 Os exames biométricos e avaliação médica aferirão se o candidato goza de boa saúde
física e psíquica para suportar os exercícios a que serão submetidos durante o CFOPM e para
desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.
1.5 Os candidatos convocados deverão apresentar à banca examinadora os exames relacionados no Anexo II do Edital Normativo nº 35/DGP, de 17 de novembro de 2016, os
quais deverão ser providenciados por conta do próprio candidato, conforme local, horário e
período estabelecido no item 2.
1.5.1 Caso julgue necessário, a Banca Examinadora poderá solicitar ainda, para sua conclusão prognóstica e emissão de resultado da avaliação do candidato, a realização de outros
exames além dos exigidos e efetivamente apresentados, às suas expensas, que deverão ser
apresentados no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da solicitação.
1.6 Os exames exigidos nos subitens 1.5 e 1.5.1 deverão conter o número do documento de
identidade do candidato e ter prazo de validade não superior a 6 (seis) meses entre a data de
realização e sua apresentação à banca examinadora.
1.7 O candidato será considerado apto ou inapto nos exames médicos, de acordo com a
conclusão do laudo médico. O candidato considerado inapto será eliminado do concurso.
1.8 O candidato será considerado inapto na etapa de exames biométricos e avaliação médica,
quando incidir em qualquer um dos aspectos a serem observados pela banca examinadora,
bem como apresentar teste toxicológico positivo para o uso de drogas ilícitas, conforme o
Anexo II do Edital Normativo nº 35/DGP, de 17 de novembro de 2016.
1.9 Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que não se encontrar em
condição de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo ou que deixar de
apresentar qualquer um dos exames laboratoriais e laudos relacionados no item I do Anexo
II do Edital Normativo nº 35/DGP, de 17 de novembro de 2016.
1.10 Para a realização dos exames biométricos e da avaliação médica os candidatos deverão
se apresentar trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de
duas peças, para os candidatos do sexo feminino.
1.11 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido no presente edital.
1.12 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e
avaliação médica. O candidato que não comparecer no local, data e horário determinado no
item 2 a seguir estará, automaticamente, eliminado do concurso público.
2 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO
MÉDICA
2.1 A fase de exames biométricos e avaliação médica será realizada nos dias 12 e 13 de
agosto de 2017, na Clínica Expertise - Perícia, Medicina e Segurança do Trabalho e Consultoria Médica, localizada na SEPS Quadra 714/914, Bloco D, Salas nº 221 a 224, 2º. Andar
- Ed. Sabin - Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70.390.145, conforme horários para comparecimento/credenciamento a seguir:
2.1.1 TURMA 1 - dia 12 de agosto de 2017 (sábado), às 7h35: 161106663, ADELVAN
LOPES MEDEIROS; 161107944, ADEMAR ERIC CORADO DOS REIS; 161112647,
ADRIANO PORTUGAL ZANELA; 161108528, AERCIO ROCHA SANTOS JUNIOR;
161102296, VINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS PINTO DE SOUSA.
2.1.2 TURMA 2 - dia 12 de agosto de 2017 (sábado), às 7h45: 161116041, ALAN AZEVEDO JACUNDA FERREIRA; 161119730, ALAN KLEBER CONCEICAO GOMES;
161104189, ALAN LIMA SANTOS; 161106934, ALDO VIEIRA MASCARENHAS JUNIOR; 161100243, UALISSON SILVA DOS SANTOS.
2.1.3 TURMA 3 - dia 12 de agosto de 2017 (sábado), às 7h55: 161100508, ALEX FERNANDES SILVA (sub judice, Processo nº 0714006-58.2017.8.07.0016); 161114997, ALEXANDER VINICIUS MENERO; 161103784, ALEXANDRE CARDOSO DE FARIA;
161112595, ALEXANDRE CARVALHO REGO.
2.1.4 TURMA 4 - dia 12 de agosto de 2017 (sábado), às 8h05: 161100876, ALEXANDRE
JOSE BRITO PINTO; 161101066, ALEXSANDRO SILVA DE SOUSA; 161115350, ALISSON MONTEIRO CAVALCANTE; 161100038, AMOM DA SILVA OLIVEIRA;
161101099, ANDERSOM MOTTA MEDEIROS.
2.1.5 TURMA 5 - dia 12 de agosto de 2017 (sábado), às 8h15: 161112429, ANDERSON
OLIVEIRA NOGUEIRA; 161101260, ANDERSON SANTOS ROCHA; 161101247, ANDRE AGUIAR TRINDADE; 161110390, ANDRE ALVES GHERARDI (sub judice, Processo nº 0703969-63.2017.8.07.0018); 161106505, ANDRE BRITO LANGE.
2.1.6 TURMA 6 - dia 12 de agosto de 2017 (sábado), às 8h25: 161109024, ANDRE FARIAS
DO NASCIMENTO; 161106841, ANDRE GOMES DOS SANTOS; 161115495, ANDRE
LUIZ MELO DE OLIVEIRA CARNEIRO; 161114199, ANDRE LUIZ PEREIRA ARAUJO;
161104653, ANDRE VINICIUS CARVALHO DE SOUZA.
2.1.7 TURMA 7 - dia 12 de agosto de 2017 (sábado), às 8h35: 161101837, ANDRE VITOR
TRAJANO DE LIMA; 161100542, ANTHONY COUTO (sub judice, Processo nº 070221671.2017.8.07.0018); 161100139, ARI BARBOSA MARTINS (sub judice, Processo nº
0716856-85.2017.8.07.0018); 161101212, ARTHUR ABRAHAO CHERIN; 161111075, ARTHUR LOPES PEREIRA.

