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PORTARIA Nº 11 – CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS

A Comissão de Concurso Público, no uso de suas atribuições, resolve, mediante a presente Portaria:

1. CONVOCAR para a envio de documentos o candidato abaixo relacionado:

Classificação Nome Matrícula

16 SIDNEY DINIES DE BRITTO NETO 927782-0-01

2. A convocação do candidato obedece o disposto no item 12.2 do presente Edital, uma vez que o candidato

Maikel Junior de Lima de classificação n° 12 neste Edital, encontra-se também classificado nas vagas do Edital

001-2018-DP/CBMSC, onde permanecerá ocupando a respectiva vaga.

3. Para a matrícula no CFS, o candidato deverá no período entre 15/03/2019 e 18/03/2019, enviar para o e-mail

processoseletivo@cbm.sc.gov.br, em arquivo único formato .pdf, a seguinte documentação:

a) Documento de identidade original com foto escaneado;

b) Declaração de que não está em exercício de função pública não privativa de militar ou que não seja relativa

aos militares estaduais, conforme modelo no ANEXO III deste Edital.

c) Os candidatos que não tiverem o curso superior de graduação inserido no SIGRH, deverão enviar uma cópia

do diploma e histórico escolar da formação em curso universitário superior de graduação em qualquer área de

conhecimento, reconhecido pelo MEC.

4. O CBMSC não se responsabiliza por e-mail não recebido por motivos de ordem técnica dos computadores,

falha ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores técnicos que impossibilitem a

transferência de dados.

Florianópolis, 14 de março de 2019.

_____________________________________________
CHARLES ALEXANDRE VIEIRA - Coronel BM 

Presidente da Comissão de Concurso Público do CBMSC
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