
ACADEMIA DE POLÍCIA 
“DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA” 
Secretaria de Concursos Públicos 
Concurso Público de Provas para Ingresso na Carreira de Desenhista Técnico 
Pericial – DTP-1/2012. 
A Presidência do concurso torna público o INDEFERIMENTO do recurso 
interposto pela candidata SILVIA CRISTINA LOPES RG. nº 12.612.940-x, 
interposto em face da prova de aptidão física, realizada no dia 23 de outubro de 
2012, e desligar do certame, a pedido, o candidato César Cruvinel Dias de 
Santana, RG. nº 28.513.961-7. Sendo assim, vencida tal etapa, publica-se a 
relação dos candidatos aprovados na Prova de aptidão física – PAF, conforme 
segue: 
NOME-RG 
ALYSSON RICARDO REIS    252418621 
ARMANDO FERREIRA CALADO JUNIOR  343956226 
CLEYTON FERNANDO DE ALMEIDA SILVA  5924067 
DAVI GREGORIO DA SILVA    262938030 
FÁBIO KASUYOSHI HASHIGUCHI   341286552 
JAYME BONOSPIRITO JUNIOR    271674465 
JOÃO BICUDO BRANDÃO    285314944 
JOSE JAÍSIO GAMA DE MORAIS   182995288 
MARCIO AUGUSTO MINOZZO   259223918 
RAFAEL PALUMBO DE ABREU   301180167 
RUBEM CESAR DOMINGUES   28198268-5 
RUBENS ANDRADE PEREIRA   292206021 
SILAS FERREIRA MACEDO   340930251 
VIVIAN YOSHIE TAKAKI    26486234X 
 
E CONVOCA aos candidatos aprovados para o cumprimento da etapa VI.5 do 
Edital de Abertura, comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante 
investigação social, para apresentarem, pessoalmente, na Secretaria de 
Concursos Públicos da Academia de Polícia, situada na Praça Professor 
Reynaldo Porchat, 219, Cidade Universitária, CEP 05508-100, São Paulo, ala 
“I”, sala “7-I”, 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil imediato 
à data da publicação, os documentos abaixo elencados, indispensáveis ao 
prosseguimento no certame:  
 
1.1 certidões de antecedentes criminais expedidas pelos seguintes órgãos do 
(s) Estado (s) no (s) qual (is) o candidato tenha residido nos últimos cinco (5) 
anos: 
1.1.1 Secretaria de Segurança Pública ou órgão equivalente; 
1.1.2 Justiça Estadual (ou do Distrito Federal); 
1.1.3 Justiça Militar Estadual (inclusive para candidatas do sexo feminino); 
1.2 certidões de antecedentes criminais dos seguintes órgãos federais, 
compreendendo os últimos cinco (5) anos: 
1.2.1 Justiça Federal; 
1.2.2 Justiça Eleitoral; 
1.2.3 Justiça Militar Federal (inclusive para candidatas do sexo feminino); 
1.3 certidões compreendendo os últimos cinco anos, dos seguintes órgãos da 
(s) comarca (s) na (s) qual (is) o candidato tenha residido nos últimos cinco (5) 
anos: 



1.3.1 distribuição de ações cíveis; e 
1.3.2 cartório de protestos de títulos; 
1.4 cópia do documento de identidade; 
1.5 cópia do título de eleitor e dos comprovantes de que votou na última eleição 
(dos dois turnos, se houve). Na falta dos comprovantes, declaração da Justiça 
Eleitoral de que está quite com as obrigações eleitorais, ou justificativa eleitoral; 
1.6 cópia do diploma de graduação em Medicina, devidamente registrado; 
1.7 cópia do certificado de reservista; 
1.8 cópia da carteira nacional de habilitação. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital. 
 
 


