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CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização

EDITAL n. 104/2020 - SAD/SEJUSP/PCMS
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DA CARREIRA POLÍCIA CIVIL/PCMS/2013

Os SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO e DE JUSTIÇA 
E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Edital n.1/2013 - SAD/
SEJUSP/PCMS, de 30 de agosto de 2013, tornam pública, para conhecimento dos interessados, que o candidato 
ALESSANDRO LUIZ RABELO SOUZA, função Investigador de Polícia Judiciária, realizou a Prova de Aptidão Física 
em 10 de agosto de 2016, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos n. 0804543-42.2015.8.12.0110, 
sendo considerado APTO.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE MARÇO DE 2020.

ROBERTO HASHIOKA SOLER
Secretário de Estado de Administração

e Desburocratização, em exercício.

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretário de Estado de Justiça 

e Segurança Pública.

MARCELO VARGAS LOPES
Delegado-Geral da Polícia Civil

EDITAL n. 105/2020 - SAD/SEJUSP/PCMS
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DA CARREIRA POLÍCIA CIVIL/PCMS/2013

Os SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO e DE JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Edital n.1/2013 - SAD/SEJUSP/PCMS, 
de 30 de agosto de 2013, tornam pública, para conhecimento dos interessados, a convocação do candidato 
ALESSANDRO LUIZ RABELO SOUZA para realizar a matrícula no Curso de Formação Policial, função Investigador 
de Polícia Judiciária, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos n. 0804543-42.2015.8.12.0110, 
observando-se: 

1. O candidato deverá comparecer à Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira 
– ACADEPOL/MS, situada à Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes, Bloco XV, em Campo 
Grande, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o fechamento dos portões, 
observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul, no dia 10 de março de 2020, munido dos documentos 
relacionados nos subitens 2.1 e 2.2 seguintes.

1.1. Não será admitida, em nenhuma hipótese, o ingresso do candidato no local de realização da 
matrícula, após o horário fixado para o fechamento dos portões.
1.2. Horário de fechamento dos portões: 8 horas (horário oficial de MS)
2. Somente serão admitidos à matrícula no Curso de Formação de Investigadores de Polícia Judiciária, 

os candidatos que tiverem sido aprovados em todas as fases anteriores, bem como apresentarem a seguinte 
documentação, em dois envelopes distintos, um destinado a ACADEPOL/MS, para fins de matrícula, outro 
destinado a SEJUSP/MS, para fins de implantação no Sistema de Recursos Humanos:

2.1. ENVELOPE PARA ACADEPOL/MS
a) Formulário de requerimento de matrícula, a ser disponibilizado no sítio www.acadepol.ms.gov.br;
b) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (cópia);
c) Comprovante de quitação com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino 
(cópia);
d) Carteira de identidade recente (cópia);
e) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
f) Cadastramento no PIS/PASEP (cópia);
g) Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, no mínimo (cópia);
h) Comprovante de nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, devendo ser apresentado 
o Diploma e Histórico Escolar (cópias), devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão 
de curso de nível superior (cópia), expedidos por Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC;
i) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/
ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal, a ser disponibilizado no sítio www.acadepol.


