GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
SUBSTITUTO, DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO E DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO
DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EDITAL Nº 12 – PCRN, DE 15 DE SETEMBRO DE 2009
O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, em atenção a decisão judicial, torna públicos o resultado final na prova escrita discursiva de
candidatos sub judice, bem como a convocação para a avaliação física dos referidos candidatos
referentes ao concurso público para provimento de vagas nos cargos de Delegado de Polícia Civil
Substituto, de Escrivão de Polícia Civil Substituto e de Agente de Polícia Civil Substituto da Polícia Civil do
Estado do Rio Grande do Norte.
1 Resultado final na prova escrita discursiva de candidatos sub judice, na seguinte ordem: cargo,
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova escrita discursiva.
1.1 DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO
10006692, Clarissa Freire da Cunha Galvao, 6.67 / 10003230, Claudia Germana Santos Silvino, 6.18 /
10001079, Danilo Berttove Herculano Dias, 7.51 / 10019289, David Aguiar Costa, 5.74 / 10005338, Diego
Costa Pinto Dantas, 6.20 / 10003178, Fabio Eiras Cosendey, 5.63 / 10004830, Galeno Edmilson de Souza
Jales, 2.23 / 10007503, Jaime Luiz Groff Junior, 5.47 / 10007093, Marcelo de Araujo Aranha, 6.40 /
10000396, Pericles Jorge Martins, 2.57 / 10000406, Ricardo Grativol, 6.06 / 10006803, Thiago Aleluia F
de Oliveira, 5.67 / 10019557, Thyago Batista de Lima, 7.26 / 10006727, Tiago de Medeiros Costa Sitonio
Pinto, 7.27.
2 Convocação para a avaliação física de candidatos sub judice, para os cargos de Delegado de Polícia Civil
Substituto e de Agente de Polícia Civil Substituto, na seguinte ordem: local, data e horário de realização
da avaliação física, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
LOCAL: Parque Esportivo da UFRN – Avenida Senador Salgado Filho, s/nº – Lagoa Nova, Natal/RN.
2.1 DATA: 20 de setembro de 2009. HORÁRIO: 8 horas (horário local de Natal/RN)
10005867, Abraao Tiago Costa e Melo / 10024740, Cidorgeton Pinheiro da Silva / 10001079, Danilo
Berttove Herculano Dias / 10003178, Fabio Eiras Cosendey / 10019557, Thyago Batista de Lima.
3 DA AVALIAÇÃO FÍSICA (para os cargos de Delegado de Polícia Civil Substituto e de Agente de Polícia
Civil Substituto)
3.1 Os candidatos convocados para a avaliação física deverão observar todas as instruções contidas no
item 9 do Edital nº 1 – PCRN, de 4 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Norte.
3.2 O candidato deverá comparecer na data, local e horário divulgados no item 2 deste edital, com
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início e com roupa apropriada para
prática de atividade física, munido de documento de identidade original e de atestado médico original
ou cópia autenticada em cartório, que deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a
realizar a avaliação física deste concurso ou atividade física e conter data, assinatura, carimbo e CRM
do profissional, emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização dos testes.
3.3 O candidato que deixar de apresentar o documento de identidade original, o atestado médico, ou
que apresentar atestado médico que não esteja plenamente consoante com o subitem 3.2, será
impedido de realizar os testes, sendo consequentemente eliminado do concurso.
3.4 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização
da prova de capacidade física, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento ou
em que não conste a autorização expressa nos termos do subitem 3.2 deste edital.
3.4.1 O atestado médico apresentado pelo candidato será retido pelo CESPE/UnB.

3.5 O candidato que não atingir o desempenho mínimo nos testes da avaliação física ou que não
comparecer para a sua realização será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso
público, não tendo classificação alguma no certame.
3.6 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez,
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou
diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido
qualquer tratamento privilegiado.
3.7 Será considerado apto na avaliação física o candidato que atingir o desempenho mínimo em todos
os testes.
3.8 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da avaliação
física após o horário fixado para o seu início.
3.9 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação física. O não comparecimento nessa
etapa implicará a eliminação automática do candidato.
3.10 Não será aplicada avaliação física, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos
horários predeterminados neste edital.
3.11 No dia de realização da avaliação física não será permitida a entrada de candidatos portando armas
e/ou aparelhos eletrônicos.
3.12 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da avaliação
física, alimente-se adequadamente, não beba e não ingira nenhum tipo de substância química, a fim de
estar em boas condições para a realização da referida fase.
3.13 Não será fornecido lanche aos candidatos nem haverá lanchonete disponível no local de realização
da avaliação física, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O resultado provisório na avaliação física será publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do
Norte e divulgado na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pcrn2008,
na data provável de 2 de outubro de 2009.
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