
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DIRETORIA DE PESSOAL 

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS 
MILITARES DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

EDITAL N.º 46/DP-PMDF, DE  30 DE DEZEMBRO DE 2008                              
 
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o previsto no Edital n.º 21/2006 – PMDF, de 25 de 
outubro de 2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 27 de outubro de 2006, 
torna público a retificação dos subitens 1.1, 1.4.1, 1.6.1, 1.11.1, 1.12.1, 1.15.1, 1.18.1 e 1.20 do 
edital nº 44/DP-PMDF de 25 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Distrito 
Federal nº 258 de 29 de dezembro de 2008, os quais passam a vigorar com a redação abaixo, 
haja vista a constatação de erro material, permanecendo os demais itens do citado edital 
inalterados. 
 “1. DA ADMISSÃO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E MATRÍCULA 
NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS 
1.1 Os candidatos abaixo relacionados deverão se apresentar na Diretoria de Pessoal da Polícia 
Militar do Distrito Federal – DP/1 às 09:00 h do dia 12 de janeiro de 2009, munidos dos 
seguintes documentos:  
a) cópia autenticada do PIS/PASEP; 
b) original do Certificado de Reservista de 1.a ou 2.a Categoria ou Certificado de Dispensa de 
Incorporação (CDI); 
c) declaração de não-acumulação de cargo público em formulário próprio a ser fornecido pela 
PMDF; 
d) cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição nos dois 
turnos, quando for o caso; 
e) cópia autenticada do CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
f) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
g) cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
h) declaração de bens e direitos, em formulário próprio a ser fornecido pela PMDF; 
i) cópia autenticada do diploma de conclusão de curso de nível superior; 
Convocação dos candidatos  na seguinte ordem: especialidade, inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética; 
j) cópia autenticada do diploma conclusão do curso de doutorado, mestrado ou especialização na 
especialidade em que se inscreveu.” 
“1.15.1 Convocação do candidato sub judice conforme parecer 271/2008 - PROPES da 
Procuradoria Geral do Distrito Federal  na seguinte ordem: inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética.”  
00001114, Andrea Cristina da Silva Gama Cerqueira.” 
Nos subitens 1.4.1, 1.6.1, 1.11.1, 1.12.1, 1.15.1, 1.18.1 e 1.20, onde se lê: 
“Convocação do candidato sub judice conforme parecer 278/2008 - PROPES da Procuradoria 
Geral do Distrito Federal  na seguinte ordem: inscrição, nome do candidato em ordem 
alfabética.” 
Leia-se: 
“Convocação do candidato sub judice conforme parecer 271/2008 - PROPES da Procuradoria 
Geral do Distrito Federal  na seguinte ordem: inscrição, nome do candidato em ordem 
alfabética.” 

ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA CERQUEIRA – CEL QOPM 
Comandante-Geral 

 
 


