INFORMAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Objetivando organizar o processo de matrícula dos candidatos aprovados na 1ª etapa deste
certame no curso de formação profissional, a comissão organizadora resolve divulgar as datas e local das
referidas matrículas e relacionar a documentação necessária para a sua efetivação:
Datas: 19 e 20 de janeiro de 2015
Horário: a ser divulgado
Local: Campus de Ensino Metropolitano I (CEMET I), antigo CFAP, sito a BR 232, Km 8,3, Curado, Jaboatão
dos Guararapes-PE.
Documentação a ser entregue no dia da matrícula:
a) original e cópia do documento que comprove estar em dia com suas obrigações militares e não estar
isento para o Serviço Militar;
b) certidões de antecedentes das Justiças Federal e Estadual que comprove não estar condenado ou não
denunciado em ação penal;
c) original e cópia do certificado de conclusão do ensino médio completo ou correspondente, em instituição
de ensino reconhecida nos moldes da legislação federal;
d) certidão de Antecedentes Criminais, fornecida pelas Polícias Federal e Estadual, com atuação nas
localidades onde houver residido nos últimos cinco anos;
e) original e cópia do Título de Eleitor e do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
f) 02 (duas) fotografias recentes, coloridas, 3x4, de frente e de cabeça descoberta;
g) original e cópia do Atestado de Conduta Militar para os que serviram às Forças Armadas, constando, no
mínimo, o comportamento "Bom";
h) original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento da Carteira de Identidade, da Carteira
Nacional de Habilitação dentro do prazo de validade, do CPF e do Cartão do PIS ou PASEP, se cadastrado;
i) comprovante de residência;
j) Cópia do cartão bancário do banco Bradesco (para percepção da bolsa formação e do salário o candidato
deverá abrir uma conta no Bradesco);
k) apresentar requerimento, encaminhado ao Secretário de Defesa Social, solicitando inscrição
no Curso de Formação Profissional de Soldado da Polícia Militar, informando que preenche
todos os requisitos exigidos no Edital, utilizando modelo a ser disponibilizado pela Secretaria
de Defesa Social.

