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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE AGENTE 
DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PAPILOSCOPISTA E AGENTE DE NECROTOMIA  

 

Edital 002/03‐2014 - RETIFICAÇÃO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E O SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhes  conferem o Ato 
Governamental n. 9 NM, publicado no Diário Oficial do Estado n.3.292 de 02 de janeiro 
de 2011, e o Ato Governamental n. 1049 NM publicado no Diário Oficial do Estado n. 
3.873 de 13 de maio de 2013, tornam público o presente Edital que altera regras do 
Edital de abertura do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos de 
Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista e Agente de Necrotomia (Edital 
002/01-2014 publicado no Diário Oficial n. 4.082 de 07 de março de 2014) e suas 
alterações contidas no Edital 002/02-2014 – RETIFICAÇÃO publicado no Diário Oficial 
n. 4.107 de 11 de abril de 2014, conforme segue: 
 
1. Fica retificada no ANEXO II – CRONOGRAMA – AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE 
POLÍCIA, PAPILOSCOPISTA, AGENTE DE NECROTOMIA a seguinte data, conforme segue: 

ANEXO II – CRONOGRAMA – AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, 
PAPILOSCOPISTA, AGENTE DE NECROTOMIA 

DATAS EVENTOS 

07/05/2014 

Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação 
exigida para fins de concorrer como deficiente e/ou dos que solicitaram tempo adicional. 
Publicação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram condições 
especiais para a realização das provas. 
Último dia para conferência e alteração dos dados informados no ato da inscrição, com 
exceção do número do cadastro de pessoa física (CPF), nome e cargo. 

08 e 09/05/2014 

Prazo para recurso contra o resultado preliminar da entrega da documentação dos 
candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como 
deficiente, solicitaram condições especiais para realização das provas e dos que 
solicitaram tempo adicional. 

Permanecem inalterados os demais itens, subitens e anexos dos Editais 002/01-2014 e 002/02-
2014. 
 

Palmas, 22 de abril de 2014. 
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