
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PRAÇAS 

A SEÇÃO DE RECRUTAMENTO TORNA PÚBLICO O ITEM 18 DO 
EDITAL DO CFSD 2014: 

18 DA APROVAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL NO 
CONCURSO 
18.1 Será considerado aprovado no concurso o candidato que realizar, com êxito, 
todas as etapas mencionadas neste edital. 
18.2 A classificação final dar-se-á em ordem decrescente da nota final obtida do 
concurso pelos candidatos considerados aptos em todas as etapas subsequentes. 
18.3 O resultado final do concurso será homologado pelo Comandante-Geral da 
PMERJ e publicado no DOERJ. 
18.4 O candidato aprovado no concurso de que trata este edital e classificado dentro 
do limite de vagas oferecidas para o Curso de Formação de Soldado PM, conforme 
edital de resultado final a ser publicado no DOERJ, será convocado para inclusão na 
PMERJ. 
18.5 O candidato aprovado na Pesquisa Social será encaminhado para identificação 
na Seção de Recrutamento do CRSP, devendo, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar do resultado da Pesquisa Social, apresentar a seguinte 
documentação: 
18.5.1 Identidade civil (original e cópia); 
18.5.2 CPF (original e cópia); 
18.5.3 CNH Categoria todas as categorias, exceto Categoria A - dentro do prazo de 
validade (original e cópia); 
18.5.4 PIS/PASEP (original e cópia); caso não possua PIS, o candidato deverá 
solicitar o nada consta da CEF; 
18.5.5 Título Eleitoral e comprovante de votação do último pleito eleitoral (original e 
cópia); 
18.5.6 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 
18.5.7 Certificado de Reservista ou CDI (original); 
18.5.8 Certificado ou Diploma de escolaridade (original e cópia); 
18.5.9 01 (uma) foto modelo 3X4 (atual, de frente e descoberto). 
18.6 A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), deverá estar dentro do prazo de 
validade e será exigida até o dia da apresentação para início do CFSd, dia em que o 
candidato tomará posse,sendo incluído no Estado Efetivo da Corporação, de acordo 
com a Lei nº 443 de 1º de Julho de 1981. 
18.7 A não apresentação da documentação acima no dia e horário estipulados 
implicará a eliminação do candidato no certame.” 
 

OS CANDIDATOS DEVERÃO ATENTAR QUANTO À 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E O PRAZO PARA ENTREGÁ-LA. 


