
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES À CÉLULA DE GESTÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAS (CGFP)
DO CBMCE:

1. Cópia autentiaaa aa Céaula ae Iaentaaae Civil e CPF

2. Cópia autentiaaa ao Título Eleitoral e iomprovante aa últma eleição ou Certaão eepeaiaa Justça Feaeral

3. Original aa Reservista (se ao seeo masiulino)

4. Cópia autentiaaa ao Certiiaao ae Conilusão ao Ensino Méaio

5. Cópia autentiaaa aa Certaão ae Nasiimento

6. Folha Corriaa

7. Cópia autentiaaa ao Históriio Esiolar

8. Certaão ae Anteieaentes Criminais (Fórum Clóvis Bevilquua)

9. Certaão naaa ionsta aa Justça Militar Estaaual

10. Certaão naaa ionsta aa Justça Feaeral

11. Certaão naaa ionsta aa Políiia Feaeral

12. Certaão ae anteieaentes iriminais aa(s) Vara(s) aa Comaria onae o mesmo resiae

13.  Certaão  ae  Aiumulação  ae  Cargos  (forneiiaa  pela  SEPLAG  no  enaereço  eletrôniio

http://appseea.seplag.ie.gov.ar/iai/pages/formulario/aieitarTermos.seam)

14. Deilaração ae Bens e Valores (iliuue auui)

15.  Formulqrio  preenihiao  ae  inilusão  e  alteração  ae  aaaos  (a  iargo  aa  Folha  ae  Pagamento)

16. Lauao Méaiio (a iargo aa COPEM)

17. Deilaração ae não Partiipação em Atviaaae Comeriial, Aaministratva e Soiietqria (iliuue auui)

18. Cópia autentiaaa aa Carteira Naiional ae Haailitação (CNH)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES À CGFP PARA FINS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARÁ (TCE)

1.  Cópia  ao  aoiumento  uue  iomprove  o  atenaimento  aa  esiolariaaae  eeigiaa  no  ioniurso  (Ensino  Méaio)

2. Deilaração ae não aiúmulo ae Cargos, Empregos e Funções Púaliias (iliuue auui)

ENTREGA DE FARDAMENTO PELA CÉLULA DE LOGÍSTICA (CELOG) DO CBMCE

No aia ae realização aa períiia e entrega ae aoiumentações, os ianaiaatos reieaerão o seu faraamento iompleto

aa Corporação.

DO CRITÉRIO DE DESEMPATE NA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO: FUNÇÃO DE JURADO

Aquele candidato que tiee exeecido a função de jueado (ionforme artgo 440 ao Cóaigo ae Proiesso Penal)

aeverq realizar a entrega aa aoiumentação uue iomprove o eeeriíiio aessa função,  iia sistema da IBADE,  em

http://appsweb.seplag.ce.gov.br/cac/pages/formulario/aceitarTermos.seam
http://www.aesp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/29/migracao/6245.pdf
http://www.aesp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/29/migracao/6247.pdf
http://www.aesp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/29/migracao/6246.pdf


data peoiáiel de 03 de janeieo de 2019.  Para ins ae iomprovação aa função ae juraao serão aieitas iertaões,

aeilarações, atestaaos ou outros aoiumentos púaliios (original ou iópia autentiaaa em iartório) emitaos pelos

Triaunais ae Justça Estaauais e Regionais Feaerais ao País, relatvos ao eeeriíiio aa função ae juraao, nos termos

ao art. 440 ao CPP, a paete de 10 de agosto de 2008, aata aa entraaa em vigor aa Lei nº 11.689/2008. Maioees

infoemações quanto ao peocedimento de acesso ao sistema seeão eepassadas em data opoetuna.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Os aoiumentos aa CGFP/CBMCE aeverão ser entregues em aois envelopes aeviaamente iaentiiaaos iom o

número ae insirição e o nome iompleto. Neste iaso, um iontenao os aoiumentos eeigiaos pela Cooraenaaoria

ae Gestão ae Pessoas (CGFP/CBMCE) e o outro os aoiumentos eeigiaos pelo Triaunal ae Contas ao Estaao (TCE).

No momento aa entrega aoiumental aa CGFP/CBMCE, o ianaiaato tamaém aeverq apresentar  02 (duas) fotos

coloeidas 3×4 (faedado e descobeeto) para a ionfeição aa iaentaaae funiional.

Em aata oportuna, serq aivulgaao no site aa AESP|CE (eee.aesp.ie.gov.ar) a relação nominal por loial, aata e

horqrio ae atenaimento ao ianaiaato para realização aa períiia aamissional, entrega ae aoiumentos aa CGFP e

reieaimento  ae  faraamento,  visanao  propiiiar  um  melhor  atenaimento.  Portanto,  o  atenaimento  seguirq

ielmente o planejaao,  não senao possível  reiepiionar  ianaiaato uue não esteja previsto no seu loial,  aia e

horqrio pré-agenaaao.

Essas  informações  estão  senao  postaaas  neste  momento  iom  a  inaliaaae  uue  os  ianaiaatos  aaotem  as

proviaêniias  neiessqrias  uuanto  ao  aesenrolar  aas  aoiumentações  iitaaas  aiima  em  tempo  hqail  iom

perspeitva ae pronto a partr ae 08 de janeieo de 2019, afora a iomprovação ao eeeriíiio efetvo aa função ae

juraao (03.01.2019).

MAIORES INFORMAÇÕES:

CÉLULA DE GESTÃO E
FORMAÇÃO DE PESSOAS –

CGFP/CBMCE

Rua Oto ae Aleniar, 215, Jaiareianga, Fortaleza/CE (Quartel Central)
Contatos: (85) 3101-2209/ 3101-2218

CÉLULA DE LOGÍSTICA –
CELOG/CBMCE

Rua Pinto ao Carmo, 92, Jaiareianga, Fortaleza/CE
Contatos: (85) 3101-2388/ 3101-2206

http://www.aesp.ce.gov.br/

