EDITAL n. 2/2017 – SAD/SEJUSP/PCMS/DELEGADO DE POLÍCIA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, PARA PROVIMENTO NO CARGO DE
DELEGADO DE POLÍCIA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA - SAD/SEJUSP/DP/PCMS/2017

Os SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO e DE
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA e o DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, tornam pública, para conhecimento dos
interessados,

as

retificações

às

disposições

contidas

no

Edital

n.

1/2017

–

SAD/SEJUSP/PCMS/DELEGADO DE POLÍCIA, de 31 de maio de 2017, nos termos abaixo
especificados:
I. No subitem 4.4, onde consta “o candidato com deficiência, negro ou indígena participará
do Concurso Público de Provas e Títulos – SAD/SEJUSP/APJ/PCMS/2017 em igualdade de
condições com os demais candidatos que disputam as vagas em ampla concorrência no que
concerne ao conteúdo das provas, conteúdos programáticos, à avaliação e aos critérios de
aprovação, assim como à duração, ao horário e ao local de realização das provas, conforme o
estabelecido em edital específico” passe a constar “o candidato com deficiência, negro ou indígena
participará do Concurso Público de Provas e Títulos – SAD/SEJUSP/DP/PCMS/2017 em igualdade
de condições com os demais candidatos que disputam as vagas em ampla concorrência no que
concerne ao conteúdo das provas, conteúdos programáticos, à avaliação e aos critérios de
aprovação, assim como à duração, ao horário e ao local de realização das provas, conforme o
estabelecido em edital específico”.
II. No subitem 10.3.2, onde consta “o candidato será reprovado na Prova Escrita Discursiva
e

estará

automaticamente

eliminado

do

Concurso

Público

de

Provas

e

Títulos

–

SAD/SEJUSP/DP/PCMS/2017, se obtiver pontuação inferior a 70% (sessenta por cento) dos pontos
de cada questão e/ou peças procedimentais” passe a constar “o candidato será reprovado na Prova
Escrita Discursiva e estará automaticamente eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos –
SAD/SEJUSP/DP/PCMS/2017, se obtiver pontuação inferior a 70% (setenta por cento) dos pontos de
cada questão e/ou peças procedimentais”.
CAMPO GRANDE, 21 DE JUNHO DE 2017.
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