GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA SUBSTITUTO E
DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA SUBSTITUTO
DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS
EDITAL Nº 004-48 – SEGPLAN/SSP/PCGO, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, em atenção à decisão proferida nos autos do
Processo nº 5454422-86.2020.8.09.0051, em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Goiás, torna
pública a convocação do candidato sub judice ao cargo de Escrivão da Polícia Civil, Ricardo Augusto Silveira,
inscrição nº 10071853, para o exame psicotécnico e a prova prática de digitação, conforme a seguir
especificado.
1 DO EXAME PSICOTÉCNICO
1.1 Para o exame psicotécnico, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2020, das 9 horas às 13 horas e das
15 horas às 19 horas (horário local), no Colégio Estadual Santa Bernadete, Rua 231, nº 10, Setor Leste Vila
Nova, Goiânia/GO, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 12 do Edital nº 004 –
Segplan/SSP/PCGO, de 1º de agosto de 2016, no Edital nº 004-11 – SEGPLAN/SSP/PCGO, de 23 de fevereiro
de 2017, e neste edital.
2 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO
2.1 Para a prova prática de digitação, a ser realizada no dia 17 de janeiro de 2021, o candidato ao cargo de
Escrivão de Polícia Substituto deverá observar todas as instruções contidas no item 13 do Edital nº 004 –
Segplan/SSP/PCGO, de 1º de agosto de 2016, no Edital nº 004-11 – SEGPLAN/SSP/PCGO, de 23 de fevereiro
de 2017, e neste edital.
2.1.1 O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_go_16, a partir do dia 13 de janeiro de 2021, para verificar o seu
local e o seu horários de realização da prova prática de digitação, por meio de consulta individual, devendo,
para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar o exame psicotécnico no local
e nos horários designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O edital de resultados provisório no exame psicotécnico do candidato de que trata este edital serão
divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_go_16, na data
provável de 30 de dezembro de 2020.
3.2 3.1 O edital de resultados provisório na prova prática de digitação do candidato de que trata este edital
serão divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_go_16, na
data provável de 4 de fevereiro de 2021.

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA
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