
POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO  
COLÉGIO POLICIAL MILITAR "FELICIANO NUNES PIRES"  
POLO LAGES  

Edital nº  03/DIE/PMSC/2017 

O Diretor de Instrução e Ensino da Polícia Militar, no uso de suas atribuições 
legais, comunica que estarão abertas as inscrições do processo seletivo para 
ingresso de alunos no Colégio Policial Militar "Feliciano Nunes Pires – Polo 
Lages" para o ano letivo de 2017. 

1. DAS VAGAS 

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 02 vagas para o 7° ano do 
Ensino Fundamental destinadas a comunidade em geral, conforme estabelece a 
Portaria nº 720/PMSC/2007.  

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Para comunidade em geral:  

Data/hora: Dias 27 e 30 de Janeiro de 2017, no turno vespertino das 13h 
às18h;  

Local: Secretaria do Colégio Policial Militar "Feliciano Nunes Pires - Polo Lages" 
– Rua João José Godinho, Bairro Morro do Posto - (Colégio Melvin Jones) - 
Lages.  

3. DAS BASES DO PROCESSO SELETIVO 

Se o número de inscritos superar o número de vagas, o ingresso será mediante 
sorteio aberto ao público. 

4. REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO 

Para as vagas de 7° ano do Ensino Fundamental o candidato deverá ter 
concluído o 6° ano em 2016. 

5. VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

5.1. Serão válidas as inscrições realizadas dentro dos prazos estipulados, 
mediante a apresentação de todos os documentos exigidos neste edital. Não 
serão aceitos documentos com rasuras.  



5.2 A divulgação da relação dos inscritos será publicada no dia 30 de Janeiro 
de 2017 a partir das 18h nos sites: www.pm.sc.gov.br e www.cfnp.com.br  

6. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

Para realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

a. Ficha cadastral de inscrição retirada no local, devidamente preenchida e 
assinada, pelo pai/mãe/responsável; 
b. Atestado de frequência, fornecido pela Direção do Estabelecimento de 
Ensino que atualmente frequenta, cursou o 6° ano em 2016. 
c. Fotocópia da Carteira de identidade ou certidão de nascimento do 
candidato; 
 

7. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SORTEIO 

7.1 Para a comunidade em geral:  

Data/hora: Dia 30 de Janeiro de 2017, às 19h.  

Local: Secretaria do Colégio Policial Militar "Feliciano Nunes Pires - Polo Lages" 
– Rua João José Godinho, Bairro Morro do Posto - (Colégio Melvin Jones) - 
Lages.  

7.2. Se o número de candidatos for menor que o número de vagas, estes terão 
suas vagas asseguradas, e não será realizado o sorteio. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

8.1. Serão sorteados os candidatos, objetivando o preenchimento das vagas 
previstas, conforme estabelecido no item 1 (um) deste Edital e a seguir, 02 (dois) 
suplentes para o preenchimento de vagas em caso de vacância.  

8.2. Os candidatos suplentes serão relacionados no cadastro de vagas conforme 
ordem do sorteio, para o preenchimento de possível vaga.  

8.3. O resultado dos sorteados será homologado pelo Diretor de Instrução e 
Ensino da PMSC, divulgado e publicado, no dia 01 de Fevereiro de 2017 a 
partir das 09h. Nos sites: www.pm.sc.gov.br e www.cfnp.com.br, conforme 
ocorrências dos sorteios especificados no item 7.  

 

 



9. DA MATRÍCULA 

9.1. Os responsáveis pelos candidatos sorteados e classificados deverão 
comparecer no Colégio Policial Militar "Feliciano Nunes Pires – Polo Lages" das 
13h às 18h do dia 02 de Fevereiro de 2017, para a matrícula, bem como, obter 
informações sobre os procedimentos escolares. O não comparecimento 
implicará na renúncia automática da vaga, sendo chamado o suplente.  

9.2. No ato da matrícula o responsável pelo aluno deverá apresentar os 
seguintes documentos: 

a. Histórico Escolar, ou cópia do Boletim Escolar ou documento expedido 
pelo Estabelecimento de Ensino, que comprove que o aluno concluiu  o 6° ano 
em 2016. 
b. Cópia da Carteira de Identidade, ou certidão de nascimento; 
c. Requerimento de matricula devidamente preenchido, que será obtido no 
ato da matricula no Colégio Policial Militar; 
9.3. O processo de matrícula somente será efetivado após a entrega dos 
originais do Histórico Escolar do aluno, com o registro da aprovação no 6° ano, 
em data a ser estipulada pela secretaria do CFNP 
 
10. DOS RECURSOS 

10.1. O candidato, através de seu representante, poderá interpor recurso à 
Comissão Organizadora do Concurso no prazo de 24 horas a contar da 
publicação do resultado do sorteio, ou seja, no dia 31 de Janeiro 2017 até às 
18h.  

10.2. Os recursos deverão ser apresentados diretamente ao Presidente da 
Comissão e protocolado na Secretaria do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes 
Pires – Polo Lages, no prazo estabelecido no item anterior.  

10.3. A Comissão do Processo Seletivo, convocada especialmente para julgar 
os recursos, reunir-se-á e, por maioria de votos, decidirá pela manutenção ou 
reforma da decisão recorrida no prazo de 48 horas de sua interposição e 
divulgará o resultado no mural do Colégio Policial Militar e nos sites 
www.cfnp.com.br e www.pm.sc.gov.br, ou seja, a partir das 18h do dia 13 de 
Janeiro de 2017 para filhos de Militares Estaduais de Santa Catarina e filhos 
de funcionários civis da PMSC, professores do CFNP. 

10.4. Só poderá interpor recurso o representante do candidato que acompanhar 
pessoalmente o sorteio.  

 

 



11. RESULTADO FINAL 

O resultado final após a análise dos recursos será divulgado nos sites 
www.cfnp.com.br e www.pm.sc.gov.br, no dia 02 de fevereiro de 2017 a partir 
das 09h. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A coordenação e a execução do processo de seleção ficarão a cargo da 
Direção do Colégio Policial Militar "Feliciano Nunes Pires – Polo Lages", sob a 
supervisão do Diretor de Instrução e Ensino da PMSC.  

12.2. O Diretor de Instrução e Ensino da PMSC nomeará mediante portaria, a 
comissão organizadora do processo seletivo, sendo composta por três membros 
do Colégio Policial Militar "Feliciano Nunes Pires – Polo Lages".  

Florianópolis, 23 de Janeiro de 2017. 

 

José Luiz Gonçalves da Silveira 
Coronel PM Diretor de Instrução e Ensino 

 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA EDITAL  nº  003/DIE/PMSC/2017 

 
EVENTO 

Dia da 
semana 

Data \ Horário 

01 Inscrições  Sex. e Seg. 
27 e 30 de Jan. 2017 das 
13:00h ás 18:00h 

03 Divulgação dos inscritos Segunda Feira 30 de Jan. 2017 ás 18:30h 

04 Sorteio  Segunda Feira 30 de Jan. 2017 ás 19:00h 

06 Homologação sorteados Terça feira 31 de Jan. 2017 ás 09:00h 

08 Entrega recurso sorteio Terça feira 31 de Jan. 2017 até 18:00h 

10 Resultado análise recurso Quarta Feira 
01 De fevereiro de 2017 a 
partir das 18:00h 

12 Resultado final Quinta feira 
02 de fevereiro de 2017 a 
partir das 09:00h 

13 Matricula Quinta feira 
02 de fevereiro de 2017 das 
13:00h ás 18:00h 


