PM convoca os voluntários da reserva remunerada para o serviço ativo
Objetivando reforçar a segurança pública do estado, o comando da Polícia Militar
expediu uma portaria na manhã de hoje, 11, convocando os policiais que estavam na
inatividade para apoiar os demais militares no policiamento ostensivo.
O comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Acre divulga a Portaria nº
766/DRHM/2015, que regulam o processo seletivo do corpo de voluntário de Militares
do Estado do Acre da Reserva Remunerada e convocação dos inscritos para o serviço
ativo em caráter transitório. As vagas serão para o preenchimento de vagas existentes no
complexo do comando Geral da PMAC, Unidades Policiais Militares da Capital em
outros órgãos do poder Público devendo estas ser preenchidas de acordo com as
necessidades.
As inscrições para este processo seletivo estarão ABERTAS DO DIA 12 A 13 DE
NOVEMBRO DE 2015, das 07h00min às 13h00min, na sala da DRHM/PMAC. Os
candidatos do interior do Estado poderão realizar as inscrições nas unidades dos
municípios onde residem, Porém se aprovados terão que servir na Capital. Os
candidatos deverão anexar ao requerimento, no ato da inscrição, cópia da Carteira de
Identidade Militar; Contra Cheque; CPF; Comprovante de Endereço; Decreto de
Transferência para a reserva remunerada; e ainda, Certidão da Justiça Federal; Certidão
da Justiça Estadual; Certidão da Justiça Militar. A seleção de processo seletivo será
executada por uma comissão designada por meio de Portaria da Divisão de recursos
Humanos e será realizado em três etapas;
1. A primeira etapa da seleção será da análise de documentos exigidos por ocasião das
inscrições.
2. A segunda etapa a junta militar de saúde da PMAC fará a avaliação de saúde dos
aprovados na primeira etapa. E acontecerá no dia 18/11/2015 na Policlínica em Rio
Branco.
3. A terceira etapa uma comissão de Teste de aptidão física designada pela DEI/ PMAC,
avaliará os candidatos aprovados da segunda etapa. E ocorrerá no CIEPS nos dias 19 e
20 de novembro de 2015.
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