
 
Governo do Estado de Roraima 

Polícia Militar do Estado de Roraima 
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

 
EDITAL Nº. 001/2022 - CFSD/DEP/PMRR

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE

SOLDADO PM DE 2ª CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE RORAIMA.

 
Referência: EDITAL CONSOLIDADO N° 001/2018, CONCURSO PÚBLICO N°. 001/2018, de 1º de maio de 2018.
 

CONSIDERANDO o resultado final do CONCURSO PÚBLICO N°. 001/2018, homologado
e tornado público pela Secretária de Estado e Gestão Estratégica - SEGAD, através do Edital 56 de 09 de março
de 2021 (SEI nº. 3999174).

CONSIDERANDO que as vagas ofertadas pelo CONCURSO PÚBLICO N°. 001/2018, de 1º
de maio de 2018, foram preenchidas pelas convocações contidas nos Editais  Nº 008/2021 - CFSD/DEP/PMRR
de 11 de março de 2021 (SEI nº. 3999178), 019/2021 - CFSD/DEP/PMRR de 13 de setembro de 2021 (SEI
nº.3999183) e S/Nº/2021 - CFSD/DEP/PMRR de 31 de dezembro de 2021 (SEI nº. 4014780).

CONSIDERANDO que os candidatos classificados na 1ª etapa além do número de vagas
estabelecidas no subitem 2.3 do Edital 001/2018 de 1º de maio de 2018 e dentro do número de classificados
estabelecidas no subitem 2.4, se não eliminados nas demais etapas, comporão o cadastro de reserva e somente
serão convocados para o Curso de Formação de Soldado do QPCPM de acordo com a necessidade e conveniência
da administração pública conforme subitem 2.6 do mesmo Edital (SEI nº.3999178).

CONSIDERANDO que o concurso público para provimentos de vagas para o Cargo de
Soldado PM 2ª Classe do Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar – QPCPM, fora realizado no ano de
2018, onde a realidade migratória no Estado de Roraima era baixa.

CONSIDERANDO que o candidato RUAN AMORIM FERNANDES, RG nº369103-9, da
Região I - Masculino,  não apresentou-se à convocação constante no Edital do Concurso Público para provimento
de vagas ao Cargo de Soldado PM de 2ª classe do Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar do Estado de
Roraima, de 31 de dezembro de 2021 (Código Verificador SEI nº 4014780), conforme informado por meio do
memorando nº 32/2022/PMRR/QCG/DEP/CEP (SEI nº 4013604), tornando-se, desta forma, excluído do
Concurso Público, nos termos do item 16.3 do Edital Consolidado nº 001/2018, Concurso Público nº 001/2018,
de 1º de maio de 2018 (Cod. Verificador SEI nº3935775).

 CONSIDERANDO que o candidato JOÃO FÁBIO SILVESTRE, RG nº269518, da Região I
- Masculino, não apresentou-se à convocação constante no Edital do Concurso Público para provimento de vagas
ao Cargo de Soldado PM de 2ª classe do Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar do Estado de Roraima,
de 31 de dezembro de 2021 (Código Verificador SEI nº 4014780), conforme informado por meio do memorando
nº 32/2022/PMRR/QCG/DEP/CEP (SEI nº 4013604), tornando-se, desta forma, excluído do Concurso Público,
nos termos do item 16.3 do Edital Consolidado nº 001/2018, Concurso Público n° 001/2018, de 1º de maio de
2018 (Cod. Verificador SEI nº 3935775).

 CONSIDERANDO que o candidato DANILO REGIS LIBERATO DA CRUZ, RG nº
234991, da Região I - Masculino, apresentou Declaração de Desistência definitiva de vaga para o CFSD QPC
PM 2022.1 (Cod. Verificador SEI nº 4000490)

CONSIDERANDO que o candidato KIRLEN PAIVA DOS SANTOS, RG nº3181480, da
Região I - Masculino, não apresentou-se à convocação constante no Edital do Concurso Público para provimento
de vagas ao Cargo de Soldado PM de 2ª classe do Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar do Estado de
Roraima, de 31 de dezembro de 2021 (Código Verificador SEI nº 4014780), conforme informado por meio do
memorando nº 32/2022/PMRR/QCG/DEP/CEP (SEI nº 4013604), tornando-se, desta forma, excluído do
Concurso Público, nos termos do item 16.3 do Edital Consolidado nº 001/2018, Concurso Público nº 001/2018,
de 1º de maio de 2018 (Cod. Verificador SEI nº 3999174).



CONSIDERANDO que o candidato BRUNO LIMA DO MONTE, RG nº 326028-3, da
Região I - Masculino, apresentou Declaração de Desistência definitiva de vaga para o CFSD QPC PM
2022.1 (Cod. Verificador SEI nº 4000494).

CONSIDERANDO que o candidato CLÁUDIO EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA, RG nº
3032795, da Região I - Masculino, apresentou Requerimento para frequentar o CFSD QPC PM em uma
próxima turma, caso houver, conforme Solução de Requerimento nº 91/PMRR/QCG/DEP, de 26 de janeiro de
2022, constantes no (Código Verificador SEI nº4000499).

CONSIDERANDO que o candidato  VICTOR GABRIEL ALVAREZ DA SILVA, RG
nº 3344371, da Região I - Masculino, apresentou Requerimento para frequentar o CFSD QPC PM em uma
próxima turma, caso houver, conforme Solução de Requerimento nº 47/PMRR/QCG/ASADMASJU de 17 de
janeiro de 2022, constantes no (Código Verificador SEI nº 4000503).

CONSIDERANDO que o candidato MATEUS NOGUEIRA DA SILVA, RG nº 328363-1, da
Região I - Masculino, apresentou Requerimento para frequentar o CFSD QPC PM em uma próxima turma,
caso houver, conforme Solução de Requerimento nº 88/PMRR/QCG/DEP, de 26 de janeiro de 2022, constantes
no (Código Verificador SEI nº4000510).

CONSIDERANDO que o candidato RODRIGO JUNIO ALBUQUERQUE SILVA, RG nº
590494-3, da Região I - Masculino, solicitou Desistência de matrícula para o CFSD QPC PM 2022.1 (Cod.
Verificador SEI nº 4013906 e 4013911).

CONSIDERANDO que o candidato WILLIAM PORTELA MOURA, RG nº 326609-5, da
Região II - Masculino, apresentou Requerimento para frequentar o CFSD QPC PM em uma próxima turma,
caso houver, conforme Solução de Requerimento nº 92/PMRR/QCG/DEP, de 26 de janeiro de 2022, constantes
no (Código Verificador SEI nº 4000512).

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe confere o

art. 62, Inciso III, da Constituição Estadual, RESOLVE:
 
1. CONVOCAR o Sr. ANSELMO CAIO DA COSTA, inscrição nº. 7015612880, RG nº.

32185195-X, pontuação da prova objetiva 56.00 (cinquenta e seis pontos), classificado na Região I, ampla
concorrência, em cumprimento ao Acórdão do Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança
nº. 9000609-76.2021.8.23.0000 (SEI nº 3999190);

2. CONVOCAR a Sra. EUDIANE SILVA PEREIRA, inscrição nº. 7015628714, RG nº.
251169, pontuação da prova objetiva 44.00 (quarenta e quatro pontos), classificada na Região II, ampla
concorrência, conforme Solução de Requerimento nº. 87/PMRR/QCG/DEP, de 25 de janeiro de 2022, (SEI
nº. 3999192), da lavra do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima, CEL QOC PM
Francisco Xavier Medeiros de Castro;

3. CONVOCAR os candidatos classificados e habilitados no Concurso Público à admissão ao
cargo de Soldado PM 2ª classe do Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar de Roraima conforme
os considerandos acima, para comparecerem à Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago - APICS, sito
à Av. Getúlio Vargas, n°. 4193, bairro Canarinho, Boa Vista – RR, CEP 69.306-545, no dia 10 de fevereiro
de 2022 (quinta-feira), às 05h30min, com vistas a serem matriculados no Curso de Formação de Soldados
Policiais Militares;

3.1. Os candidatos convocados por força de Decisão Judicial e através de deferimento de
requerimento, e os candidatos classificados e habilitados no Concurso Público n°. 001/2018, para provimento de
vagas ao cargo de Soldado PM 2ª classe do Quadro de Praças Combatentes Policiais Militares – QPC PM
LISTADOS ABAIXO, deverão:

I – Comparecer cumprindo as determinações segundo o Anexo A;
II – Comparecer munidos dos itens obrigatórios segundo o Anexo A;
III – Comparecer munidos dos documentos obrigatórios segundo o Anexo B;
IV – Comparecer munido da Ficha de Matrícula no Curso de Formação de Soldados preenchida

(Anexo C);
V – Comparecer munido da Ficha de Inclusão na Folha de Pagamento do Estado de Roraima

preenchida (Anexo D);
VI – Comparecer munido da Ficha Individual preenchida (Anexo E);



VII – Preencher o questionário individual constante no link
https://forms.gle/x4iaPTLZnvUhzay4A, devendo o candidato possuir conta Gmail para o preenchimento e enviá-
lo através do link até o dia 07 de fevereiro de 2022, juntamente o laudo de gravidez e com os exames de covid-19
descritos no anexo B.

 



 
LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS:

(SD PM REGIÃO I: MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA)

ORD. INSCRIÇÃO CANDIDATO RG
PONTUAÇÃO

DA PROVA
OBJETIVA

SITUAÇÃO

1 7015607923 BRUNO RICARDO DE
ARAÚJO FONTELES 192055 53.00

Classificado.
Solução de Requerimento nº.

565/PMRR/QCG/ASADMASJU, de
22 de junho de 2021, (SEI

nº. 3933964).

2 7015616206

 
MARCELO RIBEIRO DA

SILVA
 

3413578 53.00 Classificado

3 7015618026

 
VANILSON DA

CONCEIÇÃO SILVA
 

496120-0 53.00 Classificado

4 7015616341

 
FRANCISCO ALEX VAZ

DO NASCIMENTO
 

270707 53.00 Classificado

5 7015601604

 
CÉSAR FRANÇA

BARROS
 

5300219 53.00 Classificado

6 7015604630

 
ALEXSANDRO DE

SOUSA LIRA
 

258815 52.00 Classificado

7 7015609615

 
JAMES DE OLIVEIRA

LIMA
 

3064808 52.00 Classificado

8 7015607848

 
JOÃO MONTEIRO DE

OLIVEIRA NETO
 

4904352 52.00 Classificado

9 7015620526

 
RUHAN ENDRYO DE

MORAES RIBEIRO
 

3215270 52.00 Classificado

(SD PM REGIÃO II: MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA)

ORD. INSCRIÇÃO CANDIDATO RG
PONTUAÇÃO

DA PROVA
OBJETIVA

SITUAÇÃO

1 7015616266

 
WILLIAM MOISÉS DA

SILVA SOUSA
 

3188922 40.00 Classificado

 
Palácio Senador Hélio Campos, em Boa Vista-RR, 4 de fevereiro de 2022.

 
 
 

(Assinado eletronicamente)
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima
 
 
 
 



(Assinado eletronicamente) 
MIRAMILTON GOIANO DE SOUZA  - CORONEL QOCPM 

Subcomandante Geral da Polícia Militar de Roraima
Respondendo pelo Comando Geral da Polícia Militar de Roraima

 
 



 
ANEXO A

Os candidatos convocados no Concurso Público para provimento de vagas ao cargo de Soldado
PM 2ª classe do Quadro de Praças Combatentes Policiais Militares - QPC PM deverão comparecer à Academia
de Polícia Integrada Coronel Santiago - APICS, dia 10 de fevereiro de 2022 (quinta-feira), às 05h30min,
cumprindo as seguintes determinações:

ORD. DETERMINAÇÃO

01 Deverão comparecer trajando camiseta meia manga com gola redonda, com ribana, totalmente branca e por dentro da
calça.

02 Deverão comparecer trajando calça jeans azul marinho, não devendo a calça ser colada ao corpo.
03 Deverão comparecer utilizando cinto preto.
04 Deverão comparecer calçando meias totalmente brancas.
05 Deverão comparecer calçando par de tênis totalmente preto.

06
Os candidatos do sexo masculino deverão comparecer com cabelo cortado, corte na máquina nº 1 nas partes laterais e

parte de trás da cabeça e corte na máquina nº 2 na parte superior da cabeça, sem barba, sem bigode, sem costeletas,
sem brinco, sem piercing e sem cobertura na cabeça.

07 As candidatas deverão comparecer com cabelos presos em um coque com redinha preta, sem fios soltos, sem brinco,
sem piercing e sem cobertura na cabeça.

08 Deverão comparecer usando máscara totalmente preta de tecido.
OBSERVAÇÕES

01 Não será permitido utilizar celular durante as atividades.
02 Não será permitida a presença de acompanhantes.
03 Os pertences deixados dentro dos veículos dos convocados são de inteira responsabilidade dos mesmos.
04 A alimentação individual dos candidatos convocados será de inteira responsabilidade dos mesmos.

 

Os candidatos convocados no Concurso Público para provimento de vagas ao cargo de Soldado
PM 2ª classe do Quadro de Praças Combatentes Policiais Militares - QPC PM deverão comparecer à Academia
de Polícia Integrada Coronel Santiago - APICS, dia 10 de fevereiro de 2022 (quinta-feira), às 05h30min,
munidos dos seguintes itens obrigatórios:

ORD. DESCRIÇÃO
01 Documento oficial de identificação original.
02 01 (uma) caneta esferográfica de tubo transparente azul ou preta.
03 01 (um) bloco de anotações de bolso.

04 (Kit de proteção individual)
02 (duas) máscaras de tecido totalmente pretas.
01(um) par de luvas de procedimento cirúrgico.

01 (um) frasco pequeno de álcool gel 70%.
05 01 (uma) garrafa com água individual de 1L a 2L para hidratação pessoal.
06 01 (uma) mochila preta.

 
 



 
ANEXO B

Os candidatos convocados no Concurso Público para provimento de vagas ao cargo de Soldado
PM 2ª classe do Quadro de Praças Combatentes Policiais Militares - QPC PM deverão comparecer, segundo o
item 16 do Edital Consolidado N°. 001/2018, Concurso Público N°. 001/2018, de 1º de maio de 2018, e segundo
as exigências para matrícula no curso de formação e posse para ingresso nas fileiras da PMRR, dia 10 de
fevereiro de 2022 (quinta-feira), às 05h30min, à Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago - APICS,
sob pena de perda do direito à matrícula, munidos de fotos e de cópias autenticadas em cartório ou munidos dos
documentos originais com cópias dos seguintes documentos:

Ord. Documento Observações
01 Cédula de identidade. 04 (quatro) cópias
02 Certidão de nascimento ou de casamento. 02 (duas) cópias

03 Declaração de estado civil (desnecessária em caso de apresentação da
fotocópia da certidão de casamento). 02 (duas) cópias

04 Documentação comprobatória do cumprimento de sua obrigação com o
serviço militar, se do sexo masculino. 02 (duas) cópias

05 Título de eleitor, juntamente com a documentação comprobatória de sua
quitação com as obrigações eleitorais. 02 (duas) cópias

06
Certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio (antigo 2ª
segundo grau), fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente
autorizada pelo órgão governamental competente.

02 (duas) cópias

07 Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir, categoria “B”,
no mínimo. 02 (duas) cópias

08 Certidão negativa de antecedentes criminais federal e estadual. 02 (duas) cópias
09 Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF. 02 (duas) cópias
10 Declaração de bens e valores que comprovem seu patrimônio privado. 02 (duas) cópias
11 Autorização do Comandante, se militar de outra Corporação. 02 (duas) cópias

12
Declaração de desvinculação de função pública federal, estadual ou
municipal, conforme preveem os incisos XVI e XVII, do Art. 37 da
Constituição Federal.

02 (duas) cópias

13

Laudo médico que comprove não estar grávida.
As candidatas do sexo feminino deverão, na data de apresentação na Polícia
Militar, apresentar laudo médico que comprove não estar grávida, realizado
entre o período de 05 de fevereiro a 08 de fevereiro de 2022 (§ 1º, art. 18 –
LC nº 194/2012).
Na hipótese de gravidez comprovada, mediante laudo médico, a candidata
será novamente convocada, caso haja nova convocação, momento em que
deverá comprovar estar apta a submeter-se aos testes físicos exigidos no
certame, dentro da validade do concurso. (§2º, art. 18 – LC nº 194/2012).
No caso de gravidez durante a realização do curso de formação,
aperfeiçoamento ou habilitação, a policial militar será afastada do curso,
garantindo seu ingresso no próximo curso ofertado pela instituição, assim
que cessado seu impedimento, sendo vedada a reclassificação (LC nº
260/2017).

Deverá ser enviado para o link
https://forms.gle/x4iaPTLZnvUhzay4A,

em formato PDF digital, colorido,
legível, sob pena de perda do direito à

matrícula e posse.
Deverá ser entregue em via original no
dia da apresentação (10 de fevereiro de

2022).

14 Cartão bancário em seu nome (conta no Banco do Brasil, obrigatoriamente). 02 (duas) cópias
15 Comprovante de residência. 02 (duas) cópias

16

Tendo em vista o momento pandêmico, para fins de prevenção, todos os
candidatos deverão apresentar os seguintes exames:
1 – Exame de sorologia para covid-19 semiquantitativo ou quantitativo,
realizado entre o período de 05 de fevereiro a 08 de fevereiro de 2022;
2 – Exame RT-PCR molecular para covid-19 por Swab nasofaríngeo,
realizado entre o período de 05 de fevereiro a 08 de fevereiro de 2022;

Deverão ser enviados para o link
https://forms.gle/x4iaPTLZnvUhzay4A,

em formato PDF digital, coloridos,
legíveis, sob pena de perda do direito à

matrícula e posse.
Deverão, ainda, serem entregues em
vias originais no dia da apresentação

(10 de fevereiro de 2022).
17 Foto 3x4 com camiseta meia manga com gola redonda, com ribana,

totalmente branca: os candidatos do sexo masculino deverão estar com
cabelo cortado, corte na máquina nº 1 nas partes laterais e parte de trás da
cabeça e corte na máquina nº 2 na parte superior da cabeça, sem barba, sem
bigode, sem costeletas, sem brinco, sem piercing, sem cobertura na cabeça e
sem máscara; as candidatas deverão estar com cabelos presos em um coque

02 (duas) fotos



com redinha preta, sem fios soltos, sem brinco, sem piercing, sem cobertura
na cabeça e sem máscara.

18

Foto 5x7 com camiseta meia manga com gola redonda, com ribana,
totalmente branca: os candidatos do sexo masculino deverão estar com
cabelo cortado, corte na máquina nº 1 nas partes laterais e parte de trás da
cabeça e corte na máquina nº 2 na parte superior da cabeça, sem barba, sem
bigode, sem costeletas, sem brinco, sem piercing, sem cobertura na cabeça e
sem máscara; as candidatas deverão estar com cabelos presos em um coque
com redinha preta, sem fios soltos, sem brinco, sem piercing, sem cobertura
na cabeça e sem máscara.

02 (duas) fotos

19
Ficha de Matrícula no Curso de Formação de Soldados (anexo C). Os
candidatos deverão imprimir a ficha colorida, preencher com caneta azul ou
preta em letra de fôrma, assinar por extenso e sem abreviações.

Via original (anexo C)

20
Ficha de Inclusão na Folha de Pagamento do Estado de Roraima (anexo
D).Os candidatos deverão imprimir a ficha colorida, preencher com caneta
azul ou preta em letra de fôrma, assinar por extenso e sem abreviações.

Via original (anexo D)

21
Ficha Individual (anexo E). Os candidatos deverão imprimir a ficha
colorida, preencher com caneta azul ou preta em letra de fôrma, assinar por
extenso e sem abreviações.

Via original (anexo D)

OBSERVAÇÕES

01 Caso o convocado esteja com os exames do item 16 positivos para covid-19, a Coordenação do Curso fará
contato com o candidato.

02
Os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos e fotos exigidos para matrícula e posse
no dia da apresentação (10 de fevereiro de 2022), em um envelope tamanho A4 e devidamente identificado
com o nome completo do candidato convocado, sob pena de perda do direito à matrícula e posse.

03
A apresentação dos documentos e fotos exigidos é de inteira responsabilidade do candidato, que poderá ter
sua matrícula indeferida se não os apresentar no dia 10 de fevereiro de 2022, ou se apresentá-los rasurados,
ilegíveis ou irregulares.

04
Serão anulados, simultaneamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato não
apresentar os documentos e fotos exigidos nesta presente convocação, no ato da matrícula para o Curso de
Formação de Soldado PM.

05
Serão anulados, simultaneamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato apresentar
documentos falsos e/ou adulterados dos exigidos nesta presente convocação, ato da matrícula para o Curso
de Formação de Soldado PM.

06
O não comparecimento do candidato para efetivação da matrícula ou a não apresentação dos documentos e
fotos exigidos implicará na sua desistência do Curso de Formação de Soldados e consequente exclusão do
mesmo do concurso.

07
Na hipótese de ocorrência de acidente pessoal, durante o curso de formação, que tenha correlação de causa
e efeito com o curso, por caso fortuito ou força maior, o candidato ficará afastado por motivo de doença,
sendo-lhe assegurado matrícula no curso seguinte. (§4º, do Art. 18, da LC 260/2017).

 



 
ANEXO C

FICHA DE MATRÍCULA
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM – CFSD QPC PMRR – 2022.1

Nome Completo: Sexo: M (   )   F (   )

Pai:

Mãe:

Data de nascimento: Naturalidade: UF:

Endereço

Rua: Nº:

Bairro: Município: UF: CEP:

CPF: RG Org. Exp.: Data de Emissão:

Telefone Residencial: Telefone Celular: Telefone Comercial:

Cargo/Graduação:
SD PM 2ª Classe (AL SD PM)

Lotação:
Polícia Militar do Estado de Roraima – PMRR;
Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago –
APICS.

Whatsapp: E-mail:

 
Boa Vista-RR, 10 de fevereiro de 2022.

 

 
 

_______________________
Coordenação-Geral Pedagógica

 

 
 
 
 

___________________________
Assinatura do Aluno por extenso e sem abreviações

 
 



 
ANEXO D

FICHA DE INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO DE RORAIMA
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM – CFSD QPC PMRR – 2022.1

Nome Completo: Sexo: M (   )   F
(   )

Pai:

Mãe:

Data de nascimento: Naturalidade: UF:

Endereço

Rua: Nº:

Bairro: Município: UF: CEP:

CPF: RG: Org. Exp.: Data de
Emissão:

Telefone Residencial: Telefone Celular: Telefone Comercial:

Cargo/Graduação:
SD PM 2ª Classe (AL SD PM)

Lotação:
 Polícia Militar do Estado de Roraima – PMRR;
Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago – APICS.

Whatsapp: E-mail:

PIS/PASEP:

Dados Bancários

Banco do Brasil – 001 (Obrigatoriamente)

Agência: Conta Corrente:

 
Boa Vista-RR, 10 de fevereiro de 2022.

 
 
 

_______________________________________________________
ASSINATURA DO POLICIAL MILITAR POR EXTENSO E SEM ABREVIAÇÕES

 
 



 
ANEXO E

FICHA INDIVIDUAL
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM – CFSD QPC PMRR – 2022.1

 
 
 
 
 

FOTO 5x7
 
 
 
 
 
 
 

Nome:

Curso: Curso de Formação de Soldados QPC PMRR 2022.1 Data de inclusão no curso:10 de fevereiro de
2022.

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

Endereço

Rua: Nº:

Bairro: Município: UF: CEP:

Ponto de referência:

Telefone residencial: Telefone celular: Whatsapp: E-mail:

Contatos em caso de emergência

Nome: Telefone: Vínculo:

Nome: Telefone: Vínculo:

Data de nascimento: Local: UF:

Nacionalidade: Naturalidade: Idade:______anos (10 de fevereiro de 2022)

Religião:

RG Nº: Órgão Expedidor: Data de Emissão:

CNH Nº de registro: Categoria: Validade:

CPF: PIS/PASEP:

Título de Eleitor Nº: Zona: Seção:

Dados Bancários

Banco do Brasil – 001 (Obrigatoriamente)

Agência: Conta Corrente:



Tipo Sanguíneo: Fator RH: Doador de Sangue:( ) Sim ( ) Não

Altura: Peso:

Possui algum tipo de alergia? ( ) Sim ( ) Não (se sim, anexar laudo
médico)
 
 
 

Qual (is)?

Possui algum tipo de doença autoimune? ( ) Sim ( ) Não(se sim,
anexar laudo médico)
 
 
 

Qual (is)?

Possui doença cardíaca, diabetes, doença que ataca a imunidade,
doença que prejudique o condicionamento físico ou outro tipo de
doença? ( ) Sim ( ) Não(se sim, anexar laudo médico)

Qual (is)?

Usa algum tipo de medicação? Qual.

Esposa (companheira) grávida? ( ) Sim ( ) Não (se sim, anexar laudo médico)
 
Possui algum familiar com problema
de saúde e que necessite de cuidados
especiais ( ) Sim ( ) Não

Quem? Quais cuidados?

Dependentes:
 
Grau de instrução (anexar diploma e histórico escolar):
 
Cursos técnicos, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado (anexar diploma, certificado e histórico escolar):
 
Cursos de especialização na Área Militar, de Segurança Pública ou Defesa Social (anexar diploma, certificado e
histórico do curso):
 
 

Boa Vista-RR, 10 de fevereiro de 2022.
 

_______________________________________________________
ASSINATURA DO ALUNO POR EXTENSO E SEM ABREVIAÇÕES

Documento assinado eletronicamente por Miramilton Goiano de Souza, Coronel QOCPM -
Subcomandante Geral da PMRR, em 04/02/2022, às 11:16, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº
27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Denarium, Governador do Estado de Roraima, em
04/02/2022, às 17:08, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o
código verificador 3999134 e o código CRC 0549A12D.
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