POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO
COLÉGIO POLICIAL MILITAR “FELICIANO NUNES PIRES”

Edital n° 034/DIE/2017

DIVULGA O RESULTADO DA PRÉ-MATRÍCULA/SUPLENTE - 4ª CHAMADA, NO PROCESSO
SELETIVO, EDITAL Nº 034/DIE/2017, DE ALUNOS NO COLÉGIO POLICIAL MILITAR “FELICIANO
NUNES PIRES”, FLORIANÓPOLIS/SC, PARA O ANO LETIVO DE 2018.

A Diretora de Instrução e Ensino, Cel PM Claudete Lehmkuhl, no uso de suas atribuições e de
acordo com o Edital 034/DIE/2017, divulga o resultadoda Pré-Matrícula/Suplente 4ª
Chamada,para a 3ª série do Ensino Médio do CFNP, conforme segue:

1. Das Pré-Matrículas da 3ª Série do Ensino Médio 2018 (Civis):
* Compareceu na data de 14 de dezembro de 2017 o Sr. Claudemir da Silva para efetuar a
pré-matrícula da candidata suplente sorteada e classificada Stephany da Silva, porém, foi
constatado que houve um equívoco no preenchimento do formulário (turma pretendida).
Sendo ela, a única suplente que foi chamada para efetuar a pré-matrícula, fica antecipado
o resultado da Pré-Matrícula/Suplente 4ª Chamada.
1.1 Não Homologada
Nome Candidato(a)
Stephany da Silva

Motivo
Item 4.3 Edital 034/DIE/2017 *

2. DOS RECURSOS DA PRÉ-MATRÍCULA
1.1 O recurso deverá conter:
1.1.1 A narrativa dos fatos e argumentação lógica e consistente.
1.1.2 O nome completo, telefone de contato, endereço de correio eletrônico para
recebimento da resposta e assinatura.
1.1.3 Original eCópia da certidão de nascimento do candidato a aluno e Original e cópia da
Carteira de identidade dos pais ou responsáveis legais.

1.2 O candidato, por intermédio de seu representante legal, poderá interpor recurso à
Comissão Organizadora do presente processo seletivo no prazo de 48 horas à contar da
publicação deste edital.
1.3 Os recursos serão interpostos ao Presidente da Comissão por escrito, mediante
formulário próprio (anexo I), entregues pessoalmente pelos pais ou responsáveis legais ou,
ainda, por terceiros através de procuração, na Secretaria do Colégio Policial Militar Feliciano
Nunes Pires.
1.4 Será considerada para fins de protocolização, a data e horário de entrega dos recursos na
secretaria do Colégio, considerando-se os horários das (1300h às 1800h).
1.5 Os pais ou os responsáveis legais pelos candidatos poderão interpor recurso no que
concerne a divulgação dos inscritos nos dias 15 e 18 de dezembro de 2017, das 1300h às
1800h.
1.6 O resultado da análise de recurso das inscrições será publicado no dia 19 de dezembro de
2017.
1.7 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 e divulgará o resultado no mural do Colégio Policial Militar e nos sites
www.cfnp.com.br e www.pm.sc.gov.br, conforme as datas previstas no cronograma do
EditalNº 034/DIE/2017.
1.8 Da decisão do recurso administrativo não caberá novo recurso.

Florianópolis, 14 de dezembro de 2017.

CLAUDETE LEHMKUHL
Coronel PM Diretora de Instrução e Ensino
Comandante do Centro de Ensino

