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ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 81/2020 – SAD/SEJUSP/PCMS/AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, PARA PROVIMENTO NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA
JUDICIÁRIA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA –
SAD/SEJUSP/APJ/PCMS/2017
FASE VIII: CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL/2020
CONVOCAÇÃO MATRÍCULA
CHAMADA SUPLEMENTAR (SUBSTITUIÇÃO)
Chamada Suplementar (Substituição)
Data de Realização da Matrícula: 12 de março de 2020
Horário de Fechamento dos Portões: 8 horas (horário de MS)
Local: 		
Endereço:

Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira – ACADEPOL/MS,
Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n
Parque dos Poderes - Bloco XV
Campo Grande-MS

INSCRIÇÃO
296869
191146
208836

NOME

FUNÇÃO

CONDIÇÃO

Amanda Gomes
Dourado
Regiane Karyn
da Silva Castro
Daniele Parron
Prado

Escrivão de Polícia
Judiciária
Escrivão de Polícia
Judiciária
Escrivão de Polícia
Judiciária

Ampla
Concorrência
Ampla
Concorrência
Ampla
Concorrência

CLASS.

DATA

HORÁRIO DE
FECHAMENTO
DOS PORTÕES

227º

12/03/2020

8 horas

229º

12/03/2020

8 horas

230º

12/03/2020

8 horas

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
EDITAL n. 2/2020 DRSP/PMMS/CFO QOSPM-1/2
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA
MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – SAD/SEJUSP/PMMS/CFO/2018
O COMANDANTE- GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista os dispositivos constantes no Edital n. 1/2018 - SAD/SEJUSP/
PMMS/QOS (DOE N. 9.654/2018), no Ofício n. 35/COSIP/SAD/2020, de 05 de março de 2020, no
Ofício n. 38/COSIP/SAD/2020, de 09 de março de 2020 e nos termos da decisão liminar proferida
nos Autos n. 0807005-30.2019.8.12.0110, torna pública, para conhecimento dos interessados, a
ANULAÇÃO DA CONVOCAÇÃO para efetuar a matrícula no CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL, da candidata relacionada no Anexo Único
deste Edital, convocada inicialmente, conforme Anexo Único do Edital n. 1/2020 DRSP/PMMS/CFO QOSPM-1/2,
publicado no DOE n. 10.098, de 20.02.2020.
Campo Grande - MS, de 10 de março de 2020.
WALDIR RIBEIRO ACOSTA - Coronel QOPM
Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
ANEXO ÚNICO EDITAL n. 2/2020 DRSP/PMMS/ CFO QOSPM-1/2
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA
MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – SAD/SEJUSP/PMMS/CFO/2018
ORD INSCR.

NOME

CARGO

1

Carolina Yume Arazawa

Oficial Médico – Clínica Médica PMMS

492940

VAGA
AC

PONT.
79,00

CLASS.
1º

Legenda: AC: Ampla Concorrência
EDITAL n. 3/2020 DRSP/PMMS/CFO QOSPM-1/2
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA
MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – SAD/SEJUSP/PMMS/CFO/2018
O COMANDANTE- GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista os dispostos dos editais: Edital n. 1/2018 - SAD/SEJUSP/PMMS/
QOS (DOE n. 9.654/2018), Edital n. 31/2019 - SAD/SEJUSP/PMMS/QOS (DOE n. 10.053/2020), Edital
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n. 32/2019 - SAD/SEJUSP/PMMS/QOS (DOE n. 10.053/2020) e Edital n. 33/2020 - SAD/SEJUSP/
PMMS/QOS (DOE n. n. 10.097 19/02/2020), torna pública, para conhecimento dos interessados,
a CONVOCAÇÃO do candidato relacionado no Anexo Único deste Edital, para efetuar a matrícula
no CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL,
observando-se:
I - O candidato deverá apresentar-se na data e horário (horário de MS) dispostos no
Anexo Único deste Edital, no endereço especificado abaixo:
Local: Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CEFAP.
Endereço: Rua Maria Luiza Spengler, n. 240 - Ana Maria do Couto.
Cidade: Campo Grande – MS.
CEP: 79103-070
II- Para a realização da matrícula, o candidato deverá entregar cópia dos documentos comprobatórios dos
requisitos constantes no subitem 1.6 do Edital n. 1/2018 - SAD/SEJUSP/PMMS/QOS, acompanhados dos respectivos
originais, para sua devida conferência, ressaltando que todos “FORMULÁRIOS” citados estarão disponíveis (até 24
horas após a publicação deste Edital) no site: www.pm.ms.gov.br, clicando no botão “INSCRIÇÕES/MATRÍCULA
DRSP” disposto no canto inferior direito da página.
1 - Candidatos Civis:
a) 3 (três) fotografias recentes do candidato sem óculos, em tamanho 3x4cm, coloridas, com fundo branco (com
ou sem data);
b) Documento de Identidade – RG, CNH ou Carteira profissional (cópia e original);
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF/CNH (cópia e original);
d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, se for o caso (cópia e original);
e) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação/
Isenção ou Carta Patente, para candidato do sexo masculino (cópia e original);
f) Título de Eleitor (cópia e original) e Certidão de Quitação Eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/
certidao-de-quitacao-eleitoral) (original);
g) Cadastramento no PIS/PASEP (número);
h) Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no mínimo de categoria “B”, valendo a CNH Provisória (cópia e original);
i) Diploma, certificado ou certidão da área de especialização médica, odontológica ou médica veterinária em que
o candidato optou no ato de inscrição, comprovando ser possuidor de nível superior de graduação em Medicina,
Odontologia, Medicina Veterinária ou habilitação legal correspondente, necessária para o exercício profissional
das atribuições inerentes ao cargo, fornecido por Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo Ministério da
Educação ou por órgão oficial competente; (cópia e original)
j) Histórico escolar da Graduação em Medicina, Odontologia, Medicina Veterinária ou habilitação legal
correspondente, expedido por instituição de ensino público ou particular, devidamente reconhecido pelo Ministério
da Educação (cópia e original);
k) Título de Especialista emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e/ou certificado de Residência Médica
credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), na respectiva área de especialidade médica
em que o candidato optou na inscrição, descritas na tabela constante do subitem 2.2 do EDITAL n. 1/2018 - SAD/
SEJUSP/PMMS/QOS (cópia e original);
l) Certificado de Registro no Conselho Regional de Medicina, dentro da respectiva
especialidade (Registro de Qualificação de Especialista), podendo ser aceita a Declaração
expedida pelo Conselho Regional de Medicina (registro provisório), devendo comprovar,
até o ato de nomeação, estar inscrito e regularizado no Conselho Regional de Medicina
do Estado do Mato Grosso do Sul – CRMMS (cópia e original);
m) Declaração ou outro documento equivalente, expedido pelo Conselho Regional
de Medicina, de Odontologia e de Medicina Veterinária do Estado, onde o candidato,
em sua respectiva especialidade, está registrado, de que não foi punido por sanção
administrativa, bem como se responde ou não a processos administrativos (cópia e
original);
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n) Comprovante de residência atual (conta de luz, de água, contrato de aluguel, etc.)
(cópia e original);
o) Certidões originais (dentro dos respectivos prazos de validade) de distribuidores das
Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Militar, para os candidatos de ambos os sexos, dos
locais onde o candidato tiver residido nos últimos 05 (cinco) anos sendo:
i) Certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, dos locais
onde o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco anos), para candidatos de ambos os sexos, as quais poderão
ser obtidas via internet, por meio do endereço https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa/;
ii) Certidões de ações criminais militares da Justiça Militar da União, para candidatos de ambos os sexos, que
poderá ser obtida via internet, por meio do endereço https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/
emitir-certidao-negativa;
iii) Certidões dos distribuidores cíveis, criminais e criminais militares da Justiça Estadual de primeiro e
segundo graus, para candidatos de ambos os sexos, dos locais onde o candidato tenha residido nos últimos 5
(cinco) anos;
iv) Certidão de ações criminais eleitorais, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que poderá ser obtida via
internet, por meio do endereço http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais;
p) Declaração de não acúmulo ou de acúmulo de cargo (FORMULÁRIO 1 ou 2); e, quando
for o caso, de que requereu exoneração, rescisão do contrato de trabalho, dispensa do
cargo ou vacância de emprego/função pública que vinha exercendo (original);
q) Declaração (FORMULÁRIO 4) de não ter sido desligado ou excluído das Instituições
das Forças Armadas, de outras Forças Auxiliares ou de Instituição Policial, por motivo
disciplinar ou, como servidor público, não haver sido demitido a bem do serviço público
ou por ato de improbidade administrativa; nem tampouco penalizado em processo
administrativo disciplinar, em decisão irrecorrível, por fato incompatível com o exercício
das funções institucionais;
r) Certificado de registro de arma de fogo, se possuidor (cópia e original);
s) Declaração de bens e direitos (conforme formulário a ser fornecido pela PMMS) ou
cópia da última Declaração de imposto de Renda acompanhada do respectivo recibo de
entrega (FORMULÁRIO 3);
t) Conta bancária (conta corrente) do Banco do Brasil;
u) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da matrícula no Curso
de Formação; e, no máximo, 34 (trinta) anos (até 34 anos, 11 meses e 29 dias) na
data de encerramento das inscrições neste Concurso Público (comprovada mediante
documento pessoal);
v) Ficha de cadastro para posse e implantação no sistema de recursos humanos.
2 - Candidatos militares oriundos de outras Instituições - Forças Armadas e Polícias/
Bombeiros Militares de outros Entes Federativos - (§1º do Art. 49 da Lei n. 3.808/2009)
a) 3 (três) fotografias recentes do candidato sem óculos, em tamanho 3x4cm, coloridas,
com fundo branco (com ou sem data);
b) Documento de Identidade – RG, CNH ou Carteira profissional (cópia e original);
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF/CNH (cópia e original);
d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for o caso (cópia e original);
e) Identidade Funcional - Forças Armadas e Forças Auxiliares de outros Entes Federativos
(cópia e original);
f) Título de Eleitor (cópia e original) e Certidão de Quitação Eleitoral (http://www.tse.
jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) (original);
g) Cadastramento no PIS/PASEP (número);
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h) Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no mínimo de categoria “B”, valendo a CNH
Provisória (cópia e original);
i) Diploma, certificado ou certidão da área de especialização médica, odontológica ou
médica veterinária em que o candidato optou no ato de inscrição, comprovando ser
possuidor de nível superior de graduação em Medicina, Odontologia, Medicina Veterinária
ou habilitação legal correspondente, necessária para o exercício profissional das
atribuições inerentes ao cargo, fornecido por Instituição de Ensino Superior, reconhecido
pelo Ministério da Educação ou por órgão oficial competente (cópia e original);
j) Histórico escolar da Graduação em Medicina, Odontologia, Medicina Veterinária ou
habilitação legal correspondente, expedido por instituição de ensino público ou particular,
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (cópia e original);
k) Título de Especialista emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e/ou certificado
de Residência Médica credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM),
na respectiva área de especialidade médica em que o candidato optou na inscrição,
descritas na tabela constante do subitem 2.2 do EDITAL n. 1/2018 - SAD/SEJUSP/PMMS/
QOS (cópia e original);
l) Certificado de Registro no Conselho Regional de Medicina, dentro da respectiva
especialidade (Registro de Qualificação de Especialista), podendo ser aceita a Declaração
expedida pelo Conselho Regional de Medicina (registro provisório), devendo comprovar,
até o ato de nomeação, estar inscrito e regularizado no Conselho Regional de Medicina
do Estado do Mato Grosso do Sul – CRMMS (cópia e original);
m) Declaração ou outro documento equivalente, expedido pelo Conselho Regional
de Medicina, de Odontologia e de Medicina Veterinária do Estado, onde o candidato,
em sua respectiva especialidade, está registrado, de que não foi punido por sanção
administrativa, bem como se responde ou não a processos administrativos (cópia e
original);
n) Comprovante de residência atual (conta de luz, de água, contrato de aluguel, etc)
(cópia e original);
o) Certidões originais (dentro dos respectivos prazos de validade) de distribuidores das
Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Militar, para os candidatos de ambos os sexos, dos
locais onde o candidato tiver residido nos últimos 05 (cinco) anos sendo:
i) Certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal de primeiro
e segundo graus, dos locais onde o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco
anos), para candidatos de ambos os sexos, as quais poderão ser obtidas via
internet, por meio do endereço https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa/;
ii) Certidões de ações criminais militares da Justiça Militar da União, para
candidatos de ambos os sexos, que poderá ser obtida via internet, por meio
do
endereço
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitircertidao-negativa;
iii) Certidões dos distribuidores cíveis, criminais e criminais militares da
Justiça Estadual de primeiro e segundo graus, para candidatos de ambos os sexos,
dos locais onde o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
iv) Certidão de ações criminais eleitorais, expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, que poderá ser obtida via internet, por meio do endereço http://www.
tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais;
p) Certidão, Ofício ou documento de sua unidade militar que contenha (original):
i. Apresentação do Militar com a respectiva autorização do respectivo comandante,
no caso de candidato militar das Forças Armadas ou de outras instituições militares
(alínea “c”, II, do Art. 8º da Lei n. 3.808/2009);
ii. Não estar submetido a Conselho de Disciplina ou de Justificação ou processo
correspondente;
iii. Comportamento do militar, se for o caso;
iv. Extrato de Elogios e Punições, se for o caso.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

Diário Oficial Eletrônico n. 10.111

11 de março de 2020

Página 142

q) Declaração (FORMULÁRIO 5) com a ciência de que deverá apresentar certificado de
desligamento ou documento correspondente expedido por sua unidade militar, durante
o primeiro bimestre do curso, caso contrário será deste desligado. (§2º do Art. 49 da
Lei n. 3.808/2009);
r) Cópia do certificado de registro de arma de fogo, se possuidor (cópia e original);
s) Declaração de bens e direitos (FORMULÁRIO 3) ou cópia da última Declaração de
imposto de Renda acompanhada do respectivo recibo de entrega;
t) Declaração (FORMULÁRIO 4) de não ter sido desligado ou excluído das Instituições
das Forças Armadas, de outras Forças Auxiliares ou de Instituição Policial, por motivo
disciplinar ou, como servidor público, não haver sido demitido a bem do serviço público
ou por ato de improbidade administrativa; nem tampouco penalizado em processo
administrativo disciplinar, em decisão irrecorrível, por fato incompatível com o exercício
das funções institucionais;
u) Conta bancária (conta corrente) do Banco do Brasil;
v) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da matrícula no Curso
de Formação; e, no máximo, 34 (trinta) anos (até 34 anos, 11 meses e 29 dias) na
data de encerramento das inscrições neste Concurso Público (comprovada mediante
documento pessoal);
x) Ficha de cadastro para posse e implantação no sistema de recursos humanos.
III – O candidato deverá acessar o site: www.pm.ms.gov.br, clicando no botão “INSCRIÇÕES/MATRÍCULA DRSP”
colocado no canto inferior direito da página; preencher e imprimir os seguintes documentos:
a. CHECKLIST – TODOS OS CANDIDATOS - 2 (duas) vias: Os candidatos deverão organizar toda
documentação seguindo a ordem dos itens do CHECKLIST. Nesta ficha preencher apenas o NOME, DATA DE
NASCIMENTO e CONCURSO;
b. FORMULÁRIO 1 e 2 – APENAS CANDIDATOS CIVIS;
c. FORMULÁRIO 3 e 4 – TODOS OS CANDIDATOS;
d. FORMULÁRIO 5 - APENAS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS E FORÇAS AXULIARES DE OUTRAS UF;
e. FORMULÁRIO 6 - APENAS MILITARES DO ESTADO DO MS (PMMS E CBMMS);
f. FORMULÁRIO 7 – Declaração de Residência (para candidatos que não possuam comprovantes de água,
luz telefone etc.)
IV – O candidato deverá levar os documentos, na ordem estabelecida no CHECKLIST, acondicionados em envelope
A4 Amarelo/Pardo (por conta do candidato). Igualmente, os documentos não deverão ser grampeados e as cópias
não poderão ser frente e verso, ou seja, cópia somente em um lado da folha.
V - serão anulados, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato não apresentar
os documentos exigidos neste Edital e nos demais, específicos para cada fase;
VI - Será considerado desistente e excluído o candidato aprovado e convocado que:
a) não se apresentar para efetuar a matrícula na data e horário fixados em Edital;
b) não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo pretendido;
c) não apresentar a documentação comprobatória exigida para a matrícula no Curso de Formação.
VII – O deferimento da matrícula não obstará o prosseguimento das diligências, atividades e procedimentos
pertinentes à Investigação Social, a qual se estenderá durante o Curso de Formação e todo o período do estágio
probatório.
Campo Grande - MS, de 10 de março de 2020.
WALDIR RIBEIRO ACOSTA - Coronel QOPM
Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
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ANEXO ÚNICO EDITAL n. 3/2020 DRSP/PMMS/ CFO QOSPM-1/2
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA
MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – SAD/SEJUSP/PMMS/CFO/2018
QUINTA-FEIRA, DIA 12 DE MARÇO DE 2020, 7H30MIN.
ORD INSCR.
1

492980

NOME
Katherynne Keico Tome
Alves

CARGO
Oficial Médico – Clínica
Médica PMMS

VAGA PONT. CLASS. CONVOCAÇÃO
AC

75,00

2º

1ª Chamada

Legenda: AC: Ampla Concorrência
EDITAL n. 17/2020 DRSP/PMMS/CFSD QPPM
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃODE SOLDADOS DA POLÍCIA
MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD/2018
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no EDITAL n. 1/2018 - SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD
(DOE n. 9.631/2018) e EDITAIS n. 40 e 41/2019 - SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD (DOE n. 10.053/2020)
– Edital de abertura, classificação final e homologação, respectivamente; bem como cronograma
disposto no EDITAL n. 42/2020 - SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD (DOE n. 10.080/2020), torna pública,
para conhecimento dos interessados, a CONVOCAÇÃO “sub judice” do candidato relacionado(s) no
Anexo Único a este edital, para efetuar a matrícula no CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA
MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL, observando-se:
I – O candidato deverá apresentar-se na data e horário (horário de MS) dispostos no
Anexo Único deste Edital, com antecedência de 30 minutos, no endereço especificado abaixo:
Local: Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CEFAP.
Endereço: Rua Maria Luiza Spengler, n. 240 - Ana Maria do Couto.
Cidade: Campo Grande – MS.
CEP: 79103-070
II – A matrícula será presencial, não podendo ser realizada por meio eletrônico ou por
terceiros, ainda que munidos de qualquer tipo de instrumento procuratório; em razão de que, na
ocasião, poderão ser solicitadas informações relativas à vida privada do candidato, com finalidade de
subsidiar a Investigação Social.
III – Para realização da Matrícula o candidato devera entregar cópia dos documentos
comprobatórios dos requisitos constantes no subitem 4 do EDITAL n. 1/2018 - SAD/SEJUSP/
PMMS/CFSD, acompanhados dos respectivos originais, para conferência, ressaltando que todos
“FORMULÁRIOS” citados estarão disponíveis (até 24 horas após a publicação deste Edital) no site:
www.pm.ms.gov.br, clicando no botão “INSCRIÇÕES/MATRÍCULA DRSP” disposto no canto inferior
direito da página.
1 - Candidatos Civis (originais e cópias):
a) 3 (três) fotografias recentes do candidato sem óculos, em tamanho 3x4cm, coloridas,
com fundo branco (com ou sem data);
b) Documento de Identidade – RG, CNH ou Carteira profissional;
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF/CNH;
d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, se for o caso;
e) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de
Dispensa de Incorporação/Isenção ou Carta Patente, para candidatos do sexo masculino;
f) Título de Eleitor
e Certidão de Quitação Eleitoral
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) (original);

(http://www.tse.jus.br/eleitor/

g) Cadastramento no PIS/PASEP (número);
h) Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no mínimo de categoria “B”, valendo a CNH
Provisória;
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i) Histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, expedido por instituição de ensino público ou particular, devidamente reconhecido pelo
Ministério da Educação;
j) Comprovante de residência atual (conta de luz, de água, contrato de aluguel, etc.) ou
declaração de residência (FORMULÁRIO 7).
k) Certidões originais (dentro dos respectivos prazos de validade) de distribuidores das
Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Militar, para os candidatos de ambos os sexos, dos
locais onde o candidato tiver residido nos últimos 05 (cinco) anos sendo:
i) Certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, dos locais onde o candidato tenha residido nos últimos 5
(cinco anos), para candidatos de ambos os sexos, as quais poderão ser obtidas
via internet, por meio do endereço https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa/;
ii) Certidões de ações criminais militares da Justiça Militar da União, para
candidatos de ambos os sexos, que poderá ser obtida via internet, por meio do
endereço
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa;
iii) Certidões dos distribuidores cíveis, criminais e criminais militares da
Justiça Estadual de primeiro e segundo graus, para candidatos de ambos os sexos, dos locais onde o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
iv) Certidão de ações criminais eleitorais, expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, que poderá ser obtida via internet, por meio do endereço http://www.
tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais;
l) Declaração de não acúmulo ou de acúmulo de cargo (FORMULÁRIO 1 ou 2); e, quando
for o caso, de que requereu exoneração, rescisão do contrato de trabalho, dispensa do
cargo ou vacância de emprego/função pública que vinha exercendo (original);
m) Declaração (FORMULÁRIO 4) de não ter sido desligado ou excluído das Instituições
das Forças Armadas, de outras Forças Auxiliares ou de Instituição Policial, por motivo
disciplinar ou, como servidor público, não haver sido demitido a bem do serviço público
ou por ato de improbidade administrativa; nem tampouco penalizado em processo administrativo disciplinar, em decisão irrecorrível, por fato incompatível com o exercício das
funções institucionais (original);
n) Certificado de registro de arma de fogo, se possuidor;
o) Declaração de bens e direitos (conforme formulário a ser fornecido pela PMMS) ou
cópia da última Declaração de imposto de Renda acompanhada do respectivo recibo de
entrega – FORMULÁRIO- (original);
p) Conta bancária (conta corrente) do Banco do Brasil;
q) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da matrícula no Curso
de Formação; e, no máximo, 30 (trinta) anos (até 30 anos, 11 meses e 29 dias) na data
de encerramento das inscrições neste Concurso Público (comprovada mediante documento pessoal);
r) Ficha de cadastro para posse e implantação no sistema de recursos humanos.
2 - Candidatos militares oriundos de outras Instituições - Forças Armadas e Polícias/
Bombeiros Militares de outros Entes Federativos (Da Ativa) - §2º do Art. 49 da Lei n. 3.808/2009
-(originais e cópias):
a) 3 (três) fotografias (originais) recentes do candidato sem óculos, em tamanho 3x4cm,
coloridas, com fundo branco (com ou sem data);
b) Documento de Identidade – RG, CNH ou Carteira profissional;
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF/CNH;
d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for o caso;
e) Identidade Funcional - Forças Armadas e Forças Auxiliares de outros Entes Federativos;
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f) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) (original);
g) Cadastramento no PIS/PASEP (número);
h) Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no mínimo de categoria “B”, valendo a CNH
Provisória;
i) Histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, expedido por instituição de ensino público ou particular, devidamente reconhecido pelo
Ministério da Educação;
j) Comprovante de residência atual (conta de luz, de água, contrato de aluguel, etc.) ou
declaração de residência (FORMULÁRIO 7).
k) Certidões originais (dentro dos respectivos prazos de validade) de distribuidores das
Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Militar, para os candidatos de ambos os sexos, dos
locais onde o candidato tiver residido nos últimos 05 (cinco) anos sendo:
i) Certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, dos locais onde o candidato tenha residido nos últimos 5
(cinco anos), para candidatos de ambos os sexos, as quais poderão ser obtidas
via internet, por meio do endereço https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa/;
ii) Certidões de ações criminais militares da Justiça Militar da União, para
candidatos de ambos os sexos, que poderá ser obtida via internet, por meio do
endereço
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa;
iii) Certidões dos distribuidores cíveis, criminais e criminais militares da
Justiça Estadual de primeiro e segundo graus, para candidatos de ambos os sexos, dos locais onde o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
iv) Certidão de ações criminais eleitorais, expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, que poderá ser obtida via internet, por meio do endereço http://www.
tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais;
l) Certidão, Ofício/Comunicação Interna ou outro documento de sua unidade militar que
contenha (original):
i. Apresentação do Militar com a respectiva autorização do respectivo comandante, no caso de candidato militar das Forças Armadas ou de outras instituições
militares (alínea “c”, II, do Art. 8º da Lei n. 3.808/2009);
ii. Não estar submetido a Conselho de Disciplina ou de Justificação ou processo
correspondente;
iii. Comportamento do militar, se for o caso;
iv. Extrato de Elogios e Punições, se for o caso.
m) Declaração (FORMULÁRIO 5) com a ciência de que deverá apresentar certificado de
desligamento ou documento correspondente expedido por sua unidade militar, durante
o primeiro bimestre do curso, caso contrário será deste desligado. (§2º do Art. 49 da
Lei n. 20/3.80809).
n) Cópia do certificado de registro de arma de fogo, se possuidor;
o) Declaração de bens e direitos (FORMULÁRIO 3) ou cópia da última Declaração de
imposto de Renda acompanhada do respectivo recibo de entrega.
p) Declaração (FORMULÁRIO 4) de não ter sido desligado ou excluído das Instituições
das Forças Armadas, de outras Forças Auxiliares ou de Instituição Policial, por motivo
disciplinar ou, como servidor público, não haver sido demitido a bem do serviço público ou por ato de improbidade administrativa; nem tampouco penalizado em processo
administrativo disciplinar, em decisão irrecorrível, por fato incompatível com o exercício
das funções institucionais.
q) Conta bancária (conta corrente) do Banco do Brasil.
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r) Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da matrícula no Curso
de Formação; e, no máximo, 30 (trinta) anos (até 30 anos, 11 meses e 29 dias) na data
de encerramento das inscrições neste Concurso Público (comprovada mediante documento pessoal);
s) Ficha de cadastro para posse e implantação no sistema de recursos humanos.
IV – O candidato deverá acessar o site: www.pm.ms.gov.br, clicando no botão “INSCRIÇÕES/
MATRÍCULA DRSP” colocado no canto inferior direito da página; preencher e imprimir os seguintes documentos:
a. FICHA DE CADASTRO PARA POSSE E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS – Contendo todas as informações relativas ao interessado. Podendo ser
Manuscrita ou digitada. Caso não tenha informação a ser preenchida em determinado
campo, deixá-lo em branco.
b. CHECKLIST – TODOS OS CANDIDATOS (imprimir duas vias deste formulário): Os candidatos deverão organizar toda documentação seguindo a ordem dos itens do CHECKLIST.
Nesta ficha preencher apenas o NOME, DATA DE NASCIMENTO e CONCURSO;
c. FORMULÁRIO 1 E 2 – APENAS CANDIDATOS CIVIS;
d. FORMULÁRIO 3 E 4 – TODOS OS CANDIDATOS;
e. FORMULÁRIO 5 - APENAS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS E FORÇAS AUXILIARES
DE OUTRAS UF;
f. FORMULÁRIO 6 - APENAS MILITARES DO ESTADO DO MS (PMMS E CBMMS);
g. FORMULÁRIO 7 – Declaração de Residência (para candidatos que não possuam comprovantes de água, luz telefone etc.)
V - Serão aceitas certidões e documentos expedidos via internet, desde que emitidos por meio
dos sites especificados neste Edital ou que disponham de mecanismo que possibilite a verificação de sua autenticidade e validação junto ao emissor. A Certidão Militar Estadual é emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ),
e no caso dos Estados do Rio Grande do Sul (RS), Minas Gerais (MG) e São Paulo (SP), pelos Tribunais Militares
próprios. As Certidões deverão ter sido expedidas há, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data de entrega
fixada e estarem dentro do prazo de validade específico, se houver.
VI – O candidato deverá levar caneta esferográfica azul e demais documentos, na ordem estabelecida no CHECKLIST, acondicionados em envelope A4 Amarelo ou Pardo (por conta do candidato). Igualmente, os
documentos não deverão ser grampeados e as cópias não poderão ser “frente e verso”, ou seja, cópia somente
em um lado da folha.
VII – serão anulados, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato
não apresentar os documentos exigidos neste Edital e nos demais, específicos para cada fase;
VIII – Será considerado desistente e excluído o candidato aprovado e convocado que:
a) não se apresentar para efetuar a matrícula na data e horário fixados em Edital;
b) não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo pretendido;
c) não apresentar a documentação comprobatória exigida para a matrícula no Curso de
Formação.
IX – O deferimento da matrícula não obstará o prosseguimento das diligências, atividades e procedimentos pertinentes à Investigação Social, a qual se estenderá durante o Curso de Formação e todo o período
do estágio probatório. Para tanto, o candidato deve “apresentar conduta pessoal e social irrepreensível e idoneidade moral inatacável, não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal; não estar sendo processado civil
e criminalmente ou cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum
ou militar que, em razão da natureza e do grau de responsabilidade dos postos e graduações militares, sejam incompatíveis com o exercício das funções institucionais, cuja averiguação dar-se-á na fase de investigação social”
(alínea “k”, inciso I, do Art. 8 da Lei n. 3.808/2009).
X – Casos omissos serão deliberados pela Comissão de matrícula em conjunto com Diretoria de
Recrutamento de Seleção e Promoção da PMMS; as quais poderão, se necessário, solicitar informações e documentos adicionais aos candidatos.
XI – Os candidatos poderão interpor recurso, conforme FORMULÁRIO DE RECURSO, em 1 (um)
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dia útil a contar da publicação dos deferimentos e indeferimentos da matrícula, devendo ser dirigido à Comissão
Recursal, na forma a ser estabelecida em edital próprio.
CAMPO GRANDE - MS, DE 10 DE MARÇO DE 2020.
WALDIR RIBEIRO ACOSTA - Coronel QOPM
Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
ANEXO ÚNICO EDITAL n. 17/2020 DRSP/PMMS/CFSD QPPM
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃODE SOLDADOS DA POLÍCIA
MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD/2018
QUINTA-FEIRA, DIA 12 DE MARÇO DE 2020, 07H30MIN.
Ord. Inscrição Nome

Referência

1

Ação ordinária n. 0836983-88.2019.8.12.0001

425928

LUCAS RIBEIRO BARROS

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul
EDITAL n. 21/2020 DEIPE/CBMMS/CFSD QPBM
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – SAD/SEJUSP/CBMMS/CFSD/2018
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no EDITAL n. 1/2018 - SAD/SEJUSP/CBMMS/
CFSD (DOEMS n. 9.631/2018) e em cumprimento à liminar contida nos autos nº 0803328-55.2020.8.12.0110,
torna público, para conhecimento do interessado, e CONVOCA PARA O INÍCIO DO CURSO , MATRÍCULA E
INCLUSÃO no CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO DO
SUL 2020, o candidato Joaquim Rodrigues de Oliveira Junior, na condição de subjudice, observando-se:
I – O candidato deverá apresentar-se no dia 11 de março de 2020, às 07h00min (horário de
MS), no endereço especificado abaixo:
Local: Academia de Bombeiros Militar – ABM.
Endereço: Rua José Antônio, n. 1968 - Centro.
Cidade: Campo Grande – MS.
CEP: 79002-401.
II – O candidato deve estar trajando calça jeans azul, camiseta branca, cinto vermelho, gorro
cáqui, meia e tênis pretos, conforme previsão no manual do aluno.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE MARÇO DE 2020.
JOILSON ALVES DO AMARAL - Coronel QOBM
Comandant
e-Geral do CBMMS

Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul
EDITAL/ACADEPOL/DGPC/SEJUSP/MS/ N. 005/2020
O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DELEGADO JÚLIO CESAR DA FONTE NOGUEIRA –
ACADEPOL/MS, no uso de suas atribuições legais, etc.
VII;

Considerando o que dispõe o Decreto n. 12.218, de 28 de dezembro de 2006 no seu artigo 142, inciso
RESOLVE:

Tornar público as MATRÍCULAS DEFERIDAS, os CANDIDATOS AUSENTES, bem como os CANDIDATOS
QUE ASSINARAM O TERMO DE OPÇÃO E DESISTÊNCIA DE VAGA, pertinentes às matrículas realizadas
na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira, nos dias 06 e 10 de março de 2020,
dos candidatos convocados pelo EDITAL n. 71/2020 – SAD/SEJUSP/PCMS/AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA,
EDITAL n. 76/2020 – SAD/SEJUSP/PCMS/AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA e EDITAL n. 105/2020 - SAD/
SEJUSP/PCMS, para realizarem a matrícula na Fase VIII: Curso de Formação Policial, para as funções de Escrivão
de Polícia Judiciária e de Investigador de Polícia Judiciária, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública – SAD/SEJUSP/APJ/PCMS/2017, conforme:
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