GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 169 (cento e sessenta e nove) VAGAS EM CARGOS DE
NÍVEL SUPERIOR e 23 (vinte e três) VAGAS EM CARGO DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL Nº 13 – PCES, DE 24 DE MARÇO DE 2011
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO (PC/ES) torna pública a retificação na data de convocação para o teste de aptidão
física, referente ao concurso público para provimento de 169 (cento e sessenta e nove) vagas em cargos
de nível superior de Delegado de Polícia Substituto, de Escrivão de Polícia, de Médico Legista, de Perito
Criminal, de Perito Criminal Especial, de Perito em Telecomunicação, de Perito Papiloscópico, e 23 (vinte
e três) vagas em cargo de nível médio de Auxiliar de Perícia Médico-Legal, do Quadro da Polícia Civil do
Estado do Espírito Santo, conforme a seguir especificados, permanecendo inalterados os demais itens e
subitens do referido edital.
(...)
1 Todos os candidatos convocados para o dia 2 de abril de 2011 realizarão o teste de aptidão física No
dia 9 de abril de 2011, permanecendo inalterados a ordem de convocação, o local e os horários
divulgados, inclusive para os candidatos que se declararam portadores de deficiência, no Edital nº 12 –
PCES, de 18 de março de 2011.
2 Todos os candidatos convocados para o dia 3 de abril de 2011 realizarão o teste de aptidão física no
dia 10 de abril de 2011, permanecendo inalterados a ordem de convocação, o local e os horários
divulgados, inclusive para os candidatos que se declararam portadores de deficiência, no Edital nº 12 –
PCES, de 18 de março de 2011.
Torna pública, ainda, que o resultado provisório no teste de aptidão física será publicado no
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e divulgado na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pces2010, na data provável de 20 de abril de 2011.
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