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 N.º 2 - PCRN, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008
O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE torna pública a prorrogação do prazo para inscrição e a
reabertura do prazo para a solicitação de isenção de taxa, conforme a seguir especificado.
1 As
inscrições
poderão
ser
realizadas
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pcrn2008, até as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de
janeiro 2009, observado o horário oficial de Brasília/DF, com o pagamento do boleto bancário
até o dia 20 de janeiro de 2009 e a entrega ou o envio da cópia do CPF e dos laudos médicos a
que se referem os subitens 3.2 e 5.4.9 do Edital n.º 1 – PCRN, de 4 de dezembro de 2008,
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, até o dia 20 de janeiro de 2009.
2 As solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público poderão
ser feitas nos dias 7 e 8 de janeiro de 2009, das 8 horas às 18 horas, na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN) – Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Campus Universitário, BR
101, km 2 (em frente à Biblioteca Central) – Lagoa Nova, Natal/RN, conforme procedimentos
descritos no edital de abertura.
2.1 As solicitações de isenção poderão, ainda, ser encaminhadas via SEDEX ou carta registrada
com aviso de recebimento, considerada a data final de postagem em 8 de janeiro de 2009, para
o Setor de Protocolo da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, no Centro
Administrativo do Estado – Lagoa Nova, prédio da EMATER, Natal/RN, CEP 59064-901.
2.2 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pcrn2008 até o dia 16 de janeiro de 2009.
2.2.1 O interessado que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá acessar o endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pcrn2008 e imprimir a GRU Cobrança por
meio da página de acompanhamento para pagamento até o dia 16 de janeiro de 2009, conforme
procedimentos descritos no edital de abertura.
2.3 O interessado que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar a inscrição na
forma e no prazo estabelecido no subitem anterior não será admitido no concurso público.
Torna pública, ainda, a retificação dos subitens 6.2, 6.3 e 9.10.2 do edital supracitado,
que passam a ter a redação a seguir especificada.
6.2 As provas escritas objetivas e a prova escrita discursiva terão duração de 5 horas e serão
aplicadas no dia 26 de abril de 2009, no turno da tarde.
6.3 Os locais e o horário de realização das provas serão publicados no Diário Oficial do Estado do
Rio Grande
do
Norte
e
divulgados na
Internet, no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pcrn2008, na data provável de 15 ou 16 de abril de 2009.
São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
(...)
9.10.2 Será eliminado o candidato do sexo masculino que não atingir o mínimo de trinta e cinco
repetições e o candidato do sexo feminino que não atingir o mínimo de vinte e seis repetições.

Teste de flexão abdominal – índices mínimos
Sexo
Número mínimo
de repetições
Masculino
35
Feminino
26

Torna público, por fim, que os candidatos que não desejem mais participar do
concurso em virtude da retificação da data de realização das provas poderão solicitar
devolução do valor da taxa de inscrição, por meio de requerimento, instruído com os dados
bancários e cópia do CPF, em que conste o nome completo do candidato, sendo encaminhado,
impreterivelmente, até o dia 20 de janeiro de 2009, por fax, para o número (61) 3448 0110; por
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, valendo a data de postagem, para a
Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso PCRN (devolução de taxa), Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488,
CEP 70904-970; ou entregue na Central de Atendimento, localizada no referido endereço.
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