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POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL 

EDITAL Nº 66/DGP - PMDF, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS CAPELÃES - CHOC 

CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE PROVA DE TÍTULOS 
 
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a convocação para a etapa de prova de títulos do concurso público de admissão ao Curso de Habilitação de 
Oficiais Capelães (CHOC), conforme a seguir. 
1 DA PROVA DE TÍTULOS 
1.1 O candidato JERFSON DOS SANTOS E SANTOS (inscrição nº 162100048) fica convocado para a entrega da documentação relativa à etapa de 
prova de títulos. 
1.2 O candidato deverá entregar em 2 (duas) vias, devidamente preenchido e assinado, o formulário disponibilizado pelo IADES no endereço 
eletrônico <http://www.iades.com.br>. Juntamente com esse formulário deverá ser apresentada uma cópia autenticada em cartório ou original, de 
cada título entregue. Os documentos apresentados não serão devolvidos, nem serão fornecidas cópias desses títulos. 
1.3 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que 
não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação. 
1.4 Na impossibilidade de comparecimento do candidato serão aceitos os títulos entregues por procurador, mediante apresentação do documento de 
identidade original do procurador e de procuração simples do interessado, acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato. 
2 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
2.1 O candidato deverá, às suas expensas, providenciar a documentação referente à prova de títulos, que deverá ser entregue nos dias 7, 9 e 10 de 
outubro de 2017, na Central de Atendimento ao Candidato do IADES (CAC-IADES) localizada na QE 32 - Conjunto C - Lote 2 - Guará II - 
Guará/DF, no horário compreendido entre 9h (nove horas) e 16h (dezesseis horas). 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 O resultado preliminar da etapa de prova de títulos do concurso público de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais Capelães (CHOC) 
será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico <http://www.iades.com.br>, oportunamente, após a análise 
dos documentos. 
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