GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE
DELEGADO, DE ESCRIVÃO, DE MÉDICO-LEGISTA E DE AUXILIAR DE
PERÍCIA MÉDICO-LEGAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EDITAL N.º 26/2006 – PCES, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006
O DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PC/ES), em
atenção à decisão proferida nos autos nos autos do Processo n.º 024.060.323.300, em trâmite na 1.ª Vara
dos Feitos da Fazenda Estadual da Comarca de Vitória/ES, do Processo n.º 024.060.277.167 e do
Processo n.º 024.060.283.678, ambos em andamento na 2.ª Vara da Fazenda Pública Estadual de
Vitória/ES, torna pública a retificação do subitem 1.1.1.2 do Edital n.º 17/2006 – PCES, de 25 de outubro
de 2006, para a alteração da nota na avaliação de títulos e do resultado final no concurso do candidato sub
judice, Bruno Taufner Zanotti, inscrição n.º 40100483, bem como para a inclusão do candidato sub
judice, Geraldo Rodrigues Peçanha, inscrição n.º 00001918, conforme a seguir especificado.
Torna pública, ainda, a retificação do subitem 1.1.2.1 do Edital n.º 19/2006 – PCES, de 23 de
novembro de 2006, para a alteração da nota na avaliação de títulos e do resultado final no concurso do
candidato sub judice, Agostinho Boechat Neto, inscrição n.º 00002623, conforme a seguir especificado.
Torna público, por fim, em virtude das retificações acima, que os candidatos ao cargo de Delegado
de Polícia Substituto com posição igual ou posterior a 46.ª passam a ter a sua classificação alterada
mediante a inclusão de uma unidade; os candidatos ao cargo de Delegado de Polícia Substituto com
posição igual ou posterior a 72.ª passam a ter a sua classificação alterada mediante a inclusão de duas
unidades; e os candidatos ao cargo de Médico-Legista com posição igual ou posterior a 15.ª passam a ter
a sua classificação alterada mediante a inclusão de uma unidade.
1 Resultado final na avaliação de títulos e resultado final no concurso, na seguinte ordem: nível, cargo,
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na avaliação de títulos, nota e
classificação final no concurso.
1.1 NÍVEL SUPERIOR
1.1.1 DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO
1.1.1.2 Resultado final na avaliação de títulos e resultado final no concurso dos candidatos sub judice, na
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na avaliação de
títulos, nota e classificação final no concurso.
40100483, Bruno Taufner Zanotti, 1.00, 77.05, 46 / 00001918, Geraldo Rodrigues Pecanha, 2.00, 74.21,
72.
1.1.2 MÉDICO-LEGISTA
1.1.2.1 Resultado final na avaliação de títulos e resultado final no concurso dos candidatos sub judice, na
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato, nota final na avaliação de títulos, nota e
classificação final no concurso.
00002623, Agostinho Boechat Neto, 2.50, 80.68, 15.
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