
 

                                             ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
 

  

7º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ENTREGA DE TÍTULOS E MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO, PARA O CARGO DE 

PERITO CRIMINALÍSTICO - 3ª CLASSE, REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 01, DE 19 DE MARÇO DE 2014. 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA– SSP, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pela Lei nº 7.116, de 25 de março de 2011, 
considerando o disposto na Lei Complementar nº 79, de 27 de dezembro de 2002, e suas alterações posteriores e considerando 
decisão exarada nos autos do Processo nº 201440902251, torna pública a Convocação para entrega de títulos e matrícula para 
o cargo de nível superior no Curso de Formação, o candidato abaixo: 

 
Cargo: SO1 – PERITO CRIMINALÍSTICO  
Candidato:  
MAGNO CLÉCIO DOS SANTOS ALVES [SUBJUDICE] 
Vaga: ARACAJU/SE 
 
DA ENTREGA DE TÍTULOS 
Data: 08 de outubro de 2014. 
Horário: Das 9 horas às 12 horas. 
Local: SEPLAG – localizada na Rua Duque de Caxias, nº 346, São José, Aracaju/SE. 
 
DA MATRÍCULA  
Datas: 08 e 09 de outubro de 2014. 
Horário: Das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas. 
Local: ACADEPOL – Academia de Polícia Civil/SE, localizada à Avenida Tancredo Neves, n.º 5727, Novo Paraíso, Aracaju/SE. 
 
DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA  
A matrícula se dará exclusivamente no endereço e período acima exposto. O candidato deverá preencher o formulário de requerimento de 
matrícula, constante no Anexo I (disponível no site da SEPLAG), e entregá-lo, dentro de envelope pardo, juntamente com a cópia e original 
dos seguintes documentos: 
a) Carteira de identidade e CPF, em bom estado de conservação; 
b) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição e/ou justificativa de não-votação, em ambos os turnos, se for o caso; 
c) Certificado de escolaridade (caso ainda não possua, o candidato deverá apresentar diploma no momento da posse); 
d) Se servidor público, apresentar declaração de não estar cumprindo não ter sofrido sanções de natureza administrativa, civis ou penais; 
e) Comprovante de quitação com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino; 
f) Duas fotos 3x4 recentes; 
g) Apresentar atestado médico, fornecido por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM), com nome e 
número do CRM legíveis, que comprove a sanidade física e mental do candidato. 
A matrícula poderá ser efetivada por procuração, com poderes expressos, e passada por instrumento público ou particular, mediante 
entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia de documento de identidade do candidato, e de apresentação de documento de 
identidade do procurador. 
O candidato matriculado por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador no requerimento 
de matrícula, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário. 
O candidato convocado na forma deste edital que não efetivar sua matrícula no curso de formação, no período acima estipulado, será 
eliminado do concurso. 
Não serão aceitos requerimentos de matrícula entregues em qualquer outra data e/ou em qualquer outro local e/ou horário que não os 
acima mencionados. 
Não serão aceitos requerimentos de matrícula condicionais e/ou que não atenderem a todos os requisitos do presente edital, bem como 
requerimentos de matrícula enviados por via postal, via fax, via Internet e/ou via correio eletrônico. 
 

Aracaju, 07 de outubro de 2014. 
 

JOÃO ELOY DE MENEZES 
Secretário de Estado da Segurança Pública 

 
 

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA 
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 


