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 27 – PCES, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2011
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO (PC/ES), em decorrência de erro material, torna pública a inclusão do candidato
FERNANDO MENDES SILVA, com inscrição nº 10009076, para o CARGO 7: PERITO PAPILOSCÓPICO, no
resultado final nos exames psicopatológicos (avaliação psicológica e exames médicos) e na
convocação para a avaliação de títulos e para a investigação social e criminal, constantes dos subitens
1.1.5, 2.1.6 e 5.1.4 do Edital nº 24 – PCES, de 7 de novembro de 2011, publicado no Diário Oficial do
Estado do Espírito Santo, bem como informa os procedimentos e os prazos para entrega da
documentação de títulos e da investigação social criminal somente para o referido candidato, conforme
a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do mencionado edital.
1 DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E
CRIMINAL
1.1 O candidato convocado neste edital para a avaliação de títulos disporá dos dias 5 a 12 de dezembro
de 2011, no horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), para a entrega
dos títulos, no endereço: EEEM Professor Fernando Duarte Rabelo - Instituto de Educação, Praça
Cristovão Jacques, n.º 260, Praia de Santa Helena – Vitória/ES
1.2 O candidato convocado neste edital para a investigação social e criminal disporá dos dias 5 a 12 de
dezembro de 2011, no horário das 8 horas às 18 horas (horário local), exceto sábados, domingos e
feriados, para a entrega da FIC e documentações necessárias, no endereço: Academia de Polícia Civil,
localizada na Avenida Vitória, nº 2.382, Ilha de Monte Belo, Vitória/ES.
1.3 Para a avaliação de títulos e para a investigação social e criminal, o candidato deverá observar todas
as instruções contidas nos itens 12 e 13 do Edital nº 1 – PCES, de 29 de outubro 2010, publicado no
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 29 de outubro de 2010.
1.4 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local
estipulados no edital de abertura e neste edital.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O resultado provisório na avaliação de títulos apenas para o candidato convocado por este edital,
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 16 de dezembro de
2011.
2.2 O resultado final na avaliação de títulos, o resultado final na perícia médica dos candidatos que se
declararam portadores de deficiência, o resultado final na investigação social e criminal e o resultado
final no concurso, exceto para o cargo 1: Delegado de Polícia e para o cargo 2: Escrivão de Polícia serão
publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pces2010, na data provável de 20 de dezembro de 2011.

FABIANA MAIORAL FORESTO
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso
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