GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Portaria Conjunta SAD/SDS nº 105, de 17 de novembro de 2014.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL
em atendimento ao disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista a
autorização contida na Deliberação Ad Referendum da Câmara de Política de Pessoal
SAD/CSPP nº. 045/2014 e considerando elevado número de abstenções de candidatos na
continuidade das demais etapas do concurso público,
RESOLVEM:
I - Tornar público o chamamento dos 3.500 (três mil e quinhentos) candidatos melhores
classificados, em lista disponível nos endereços eletrônicos www.upenet.com.br e
www.sds.pe.gov.br, remanescentes do Concurso Público regido pela portaria conjunta
SAD/SDS nº 101, de 31 de agosto de 2009, para realizarem a confirmação de interesse em
participar das demais etapas do concurso público para o ingresso no cargo de Soldado da
Polícia Militar de Pernambuco, no endereço eletrônico www.upenet.com.br;
II. Estabelecer que será de responsabilidade do Instituto de Apoio à Universidade de
Pernambuco - IAUPE a criação dos instrumentos técnicos necessários à confirmação de
interesse, convocação e aplicação das provas, elaboração e divulgação dos resultados, além de
todos os comunicados que se fizerem necessários para execução do concurso;
III. Os candidatos que não manifestarem interesse na participação das demais fases do
concurso serão automaticamente eliminados do certame;
IV. Encerrado o prazo de confirmação do chamamento descrito no item I, o Instituto de Apoio
à Universidade de Pernambuco - IAUPE providenciará a publicação da relação dos candidatos
interessados na participação das demais fases do concurso, no endereço eletrônico
www.upenet.com.br, observada a ordem de classificação;
V. O chamamento dos 3.500 (três mil e quinhentos) candidatos melhores classificados não
representa direito subjetivo de serem convocados todos aqueles que manifestaram interesse
na realização das demais fases e etapas do Concurso Público;
VI. Por força da Deliberação Ad Referendum n° 045/2014 – SAD/CSPP serão convocados
apenas os 2.000 (dois mil) candidatos melhores classificados e que integrem a relação de
confirmação de interesse para a realização das demais fases do Concurso Público, observados
os critérios de eliminação previstos no edital;
VII. O calendário com as datas e os períodos de chamamento, convocação e realização da
Avaliação Psicológica, dos Exames de Aptidão Física e dos Exames Médicos consta do
Anexo Único da presente Portaria;
VIII. Informar que toda a publicação relativa ao presente concurso estará disponível no
endereço eletrônico www.upenet.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no
Diário Oficial do Estado de Pernambuco ou divulgados na internet;
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X. Revogam-se as disposições em contrário.
XI. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

José Francisco de Melo Cavalcanti Neto
Secretário de Administração

Alessandro Carvalho Liberato de Mattos
Secretário de Defesa Social

Anexo Único
EVENTO
Solicitação de confirmação
Publicação da relação dos candidatos que manifestaram interesse em
participar das demais fases do concurso.
Publicação do Ato de Convocação com até os 2.000 candidatos melhores
classificados que manifestaram interesse em continuar no certame e
convocação para o Exame Psicológico.
Realização do Exame Psicológico
Convocação para o Exame de Aptidão Física
Realização do Exame de Aptidão Física
Resultado Preliminar do Exame Psicológico
Recursos Contra o Resultado Preliminar do Exame Psicológico
Resultado Preliminar do Exame de Aptidão Física
Recursos Contra o Resultado Preliminar do Exame de Aptidão Física
Resultado do recurso do exame Psicológico e convocação para o devolutivo
Realização do devolutivo do exame Psicológico
Convocação do Exame de Saúde
Realização do Exame de Saúde
Resultado Preliminar do Exame de Saúde
Recurso do Exame de Saúde
Resultado Final do Exame de Saúde e da 1ª Etapa do Concurso.

DATA/PERÍODO
Das 00:00h do dia
19/11/2014 às
23h:59min e 59s do dia
25/11/2014
28/11/2014
30/11/2014
04/12 a 08/12/2014
11/12/2014
13/12 a 19/12/2014
19/12/2014
20/12/2014 a
23/12/2014
Até 22/12/2014
23/12/2014 a 26/12/214
26/12/2014
29/12/2014 e
30/12/2014
29/12/2014
05/01/2015 a
11/01/2015
12/01/2015
13/01 a 15/01/2015
17/01/2015

