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PORTARIA CBMAC Nº 1, DE 03 DE JANEIRO DE 2022

  Concede direito de matrícula no
Colégio Militar

O COMANDANTE-DIRETOR DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II -
UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria nº 25, de 15 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre
nº 12.502, em 27 de fevereiro de 2019, e

CONSIDERANDO que o direito à educação está previsto na Constituição
Federal de 1988, conforme Art. 205: "a educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho"; nesse contexto, o Corpo de Bombeiros Militar é um incentivador e, por
meio do CMDPII, promove educação e cidadania; tendo, desta forma, por obrigação
garantir e incentivar o estudo dos candidatos que têm interesse e buscaram, pelo
processo seletivo, entrar nessa instituição de ensino militar. Assim sendo, o CBMAC
garante, por meio da Educação, o pleno desenvolvimento desses alunos, preparando-os
para o exercício da cidadania, bem como qualificando-os, ao longo do tempo, para o
trabalho;

CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo de Seleção de Alunos para
Ingresso no 6º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II - Unidade de
Cruzeiro do Sul no Ano de 2022, publicado no Diário Oficial do Acre nº 13.190, em 22 de
dezembro de 2021;

CONSIDERANDO que o Edital nº 001/CMDPII/CZS- CBMAC/SEE /2021 previa
90 vagas;

CONSIDERANDO que o processo seletivo realizado garantiu a concorrência
aos interessados em realizar matrícula no CMDPII/CZS, sendo que apenas 115 pessoas
manifestaram interesse e restaram aptas a participarem do certame; entretanto, desse
quantitativo, somente 75 compareceram para a realização da prova; fato que demonstrou
quais pessoas mantiveram interesse em compor de fato o efetivo do CMDPII/CZS; 

CONSIDERANDO que somente 49 candidatos obtiveram aproveitamento
mínimo de 50% das questões de Língua Portuguesa e 50% de Matemática, nos termos
do Item 7.15 do Edital nº 001/CMDPII/CZS- CBMAC/SEE /2021;

CONSIDERANDO que a realização de outro processo seletivo demandaria mais
tempo e emprego de recursos indisponíveis pela administração escolar no atual período, o
que implica a observância do princípio constitucional da economicidade, expresso no Art.
70 da Constituição Federal de 1988, definido como a obtenção do resultado esperado
com o menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação
do serviço ou no trato com os bens públicos;

CONSIDERANDO possibilidade inequivocamente benéfica a todos os
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candidatos que realizaram a prova; e
CONSIDERANDO ainda o contexto da pandemia covid-19, em que se deve

evitar  concentração de público,
RESOLVE:
Art. 1º  Admitir o direito de matrícula no Colégio Militar Dom Pedro II - Unidade

de Cruzeiro do Sul no Ano de 2022 a todos os candidatos que realizaram a prova escrita,
cujos nomes constam na relação do Resultado Final do Processo de Seleção de
Alunos para Ingresso no 6º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II -
Unidade de Cruzeiro do Sul no Ano de 2022, publicado no Diário Oficial do Acre nº 13.190,
em 22 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

RÔMULO BARROS DA SILVA – MAJ QOABM
Comandante-Diretor

Port. 025/2019/Cmt-Geral CBMAC
Documento assinado eletronicamente por ROMULO BARROS DA SILVA,
Major, em 03/01/2022, às 08:26, conforme horário oficial do Acre, com
fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº
001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador
3069176 e o código CRC 6F930F11.

 
Referência: Processo nº 0609.009595.00139/2021-
41 SEI nº 3069176

Portaria 1 (3069176)         SEI 0609.009595.00139/2021-41 / pg. 2

http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/instrucoes-normativas/in-2018?download=212:in-conjunta-sga-cge-n-001-2018-regulamentacao-do-sistema-sei-ac
http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade

	Portaria 1 (3069176)

