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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE ALUNO 
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE - PMAC 

 
EDITAL Nº 002 SGA/PMAC, DE 07 DE MARÇO DE 2017. 

 
A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa - SGA e a Polícia Militar do Estado do Acre – 
PMAC tornam pública a retificação dos subitens 3.2.3 e 4.1 e inclusão da alínea “l” no 
mencionado subitem do Edital nº 001 SGA/PMAC, de 02 de março de 2017, que passam a ter a 
redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido 
Edital. 
(...) 
3. DOS CARGOS E REQUISITOS 
(...) 
3.2. CARGO: ALUNO SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES 
MÚSICOS – QPPMM. 
(...) 
3.2.3. DAS VAGAS: 

OPÇÃO ESPECIALIDADE VAGAS 
M06 Clarineta em SB 03 
M07 Saxofone alto em EB (mi bemol) 01 
M08 Saxofone Tenor em SB (si bemol) 01 
M09 Trompete em SB (si bemol) 01 
M10 Trombone de vara C 01 
M11 Bombardino Bb (si bemol) 01 
M12 Baixo em Bb (si bemol) 02 

(...) 
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 
4.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:  
a) ter sido aprovado e classificado neste Concurso Público;  
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;  
c) ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade até a data do início das inscrições;  
d) estar em dia com o serviço militar obrigatório;  
e) ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos;  
f) possuir idoneidade moral, comprovada por meio de folha corrida policial militar e judicial, na 
forma prevista em edital;  
g) comprovar aptidão física e mental, mediante exames médicos, testes físicos e avaliação 
psicotécnica, na forma prevista em edital;  
h) possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 m para candidatas 
do sexo feminino;  
i) possuir nível médio de escolaridade, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação - 
MEC;  
j) não exercer, nem ter exercido, atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional.  
k) ter idade mínima de dezoito anos completos na data da matricula no Curso de Formação. 
l) Apresentar, até o final do curso de formação, a carteira nacional de habilitação para condução 
de veículo automotor, em qualquer categoria. 
(...) 
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1 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1.1 Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos 
telefones (21) 3674-9190 - Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail 
atendimento@ibade.org.br. 
 

Rio Branco/AC, 07 de março de 2017. 
 
 

Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho 
Secretária de Estado da Gestão Administrativa 

 
 
 

CEL PM Júlio César dos Santos 
Comandante-Geral da Polícia Militar 


