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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E
DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE (PC/SE)
EDITAL Nº 1 – PCSE, DE 2 DE JULHO DE 2021
A Secretaria de Estado da Administração do Estado de Sergipe (SEAD/SE), tendo em vista o disposto na Lei
Estadual nº 4.133, de 13 de outubro de 1999, com a redação dada pela Lei Estadual nº 8.786, de 6 de
novembro de 2020, torna pública a realização de concurso público para o provimento de vagas nos cargos de
Agente de Polícia Judiciária e de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Estado de Sergipe, mediante as
condições estabelecidas neste edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases:
a) provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do
Cebraspe;
b) exames biofísicos, de caráter eliminatório, por meio de testes físicos específicos, de responsabilidade do
Cebraspe, e da constatação da existência ou não de deficiência física (perícia médica) que incapacite o
candidato para o exercício do cargo, de responsabilidade da SEAD/SE;
c) exame psicotécnico, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;
d) exames biomédicos, de responsabilidade da SEAD/SE, e toxicológico, de responsabilidade do Cebraspe, de
caráter eliminatório;
e) sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Secretaria da Segurança
Pública, com o apoio da Coordenadoria-Geral do Sistema de Inteligência (COGERSISP) e da Diretoria de
Inteligência da Polícia Civil do Estado de Sergipe (DIPOL);
f) avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.
1.2.1 Em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 32 da Lei nº. 8.786/2020, o candidato, a critério
da Administração, poderá ser avaliado em exame antidrogas, bem como ser submetido a avaliações médica
e psicológica complementares, de caráter unicamente eliminatório, no decorrer de todo o concurso público,
desde a inscrição até o ato de nomeação e posse, conforme procedimentos dispostos nos itens 11 e 12 deste
edital.
1.3 Todas as fases, para todos os candidatos, bem como o procedimento de heteroidentificação
complementar à autodeclaração dos candidatos afrodescendentes, serão realizados na cidade de Aracaju/SE.
1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na localidade de realização das provas,
estas poderão ser realizadas em outras localidades.
1.4 Os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei nº 2.068, de 28 de dezembro de 1976 – Regime
Jurídico dos Funcionários Policiais Civis do Estado de Sergipe (Estatuto do Policial Civil), e, subsidiariamente,
à Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe,
bem como à legislação pertinente.
2 DOS CARGOS
2.1 ATRIBUIÇOES COMUNS AOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA:
proceder a ações e pesquisas investigativas, para o estabelecimento das causas, circunstâncias e autorias das
infrações penais e administrativas; cumprir diligências policiais, mandados e outras determinações da
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autoridade superior competente; participar na gestão de dados, informações e conhecimentos pertinentes à
atividade investigativo e na execução de prisões; executar a busca pessoal, a identificação criminal e
datiloscópica de pessoas para captação dos elementos indicativos de autoria de infrações penais; executar
as ações necessárias para segurança das investigações; coletar dados objetivos e subjetivos pertinentes aos
vestígios encontrados em bens, objetos e em locais de cometimentos de infrações penais, descrevendo suas
características e condições, para os fins de apuração de infração penal e administrativa; elaborar e formalizar
atos de escrituração em inquéritos policiais, termos circunstanciados e outros procedimentos legais;
diligenciar para o cumprimento de atos interlocutórios e expedir, mediante requerimento e despacho da
Autoridade Policial, certidões e traslados; zelar pela guarda de papéis, documentos, procedimentos, objetos
apreendidos e demais instrumentos sobre sua responsabilidade, objetivando a destinação legal; dirigir
veículos policiais em razão de desempenho de suas funções, nos diversos setores da Polícia Civil; providenciar
a conservação, limpeza e manutenção das viaturas policiais, responsabilizando pela guarda do veículo, seus
acessórios e equipamentos; executar, quando exigida especialidade de habilitação profissional, atividades
envolvendo operação de aparelho de comunicação, telecomunicação, computação, integrante do sistema de
informações da segurança pública, zelando por sua manutenção e conservação; realizar o recolhimento, a
movimentação e a escolta de preso, bem como a guarda de seus valores e pertences procedendo à
escrituração no livro de registro, enquanto perdurar a custódia legal do preso durante as diligências
investigativas, até a entrega ao respectivo cartório; e executar outras determinações legais emanadas da
Autoridade Policial, considerando as atribuições que forem definidas em lei ou ato normativo, relativas às
atividades de Polícia Judiciária.
2.2 CARGO 1: AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: encarregar-se da prática, preferencialmente, de atos investigatórios
ou coativos, para apuração das infrações penais, além da elaboração e formalização de documentos legais,
autos, atas e demais termos inerentes as funções de Polícia Judiciária e Investigativa.
REMUNERAÇÃO: R$ 4.500,00.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
2.3 CARGO 2: ESCRIVÃO DE POLÍCIA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: encarregar-se, preferencialmente, de escrever os documentos legais,
autos, atas e demais termos das funções de Polícia Judiciária e de apuração de infrações penais, além de
praticar atos coativos e de natureza investigatória.
REMUNERAÇÃO: R$ 4.500,00.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS
3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos
políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal.
3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais.
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital.
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3.7 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.
3.8 Ser motorista habilitado, para o caso de candidato a Agente de Polícia Judiciária.
3.10 Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público
e(ou) entidade da esfera federal, estadual e(ou) municipal.
3.11 Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual, da Justiça do Distrito
Federal, para os candidatos residentes no Distrito Federal, da Justiça Federal, da Justiça Militar Estadual e
Federal e da Justiça Eleitoral, todas dos municípios e(ou) da jurisdição onde reside.
3.12 Para os ocupantes de cargo, emprego ou função pública, federal, estadual, ou municipal, apresentar o
original e a cópia da declaração de desvinculação destes, em conformidade com os incisos II e III do § 3º do
art. 142 e do § 1º do art. 42, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.
3.13 Apresentar declaração de bens, nos termos dos arts. 161 e 171 da Lei Complementar Estadual nº 33, de
26 de dezembro de 1996.
3.14 Satisfazer as demais condições e exigências previstas em leis, regulamentos e neste edital.
3.15 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado,
deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.
4 DAS VAGAS E DA LOTAÇÃO
4.1 As vagas para o cargo estão distribuídas conforme o quadro a seguir.
Vagas reservadas para
Vagas reservadas para
Vagas para ampla
candidatos que se
Cargo
candidatos com
concorrência
autodeclararam
deficiência
afrodescendentes
Cargo 1: Agente de Polícia
35
10
5
Judiciária
Cargo 2: Escrivão de Polícia
7
2
1
4.2 A lotação dos candidatos aos cargos de Agente de Polícia Judiciária e de Escrivão de Polícia será nas
unidades da Polícia Civil sediadas no interior do estado, respeitando-se a ordem de classificação dos
candidatos aprovados nomeados e de acordo com a necessidade do órgão, nos termos da Lei Estadual
nº 7.873/2014 e nº 7.874/2014, respectivamente, e da Lei Estadual nº 8.272/2017.
5 DAS RESERVAS DE VAGAS
5.1 AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1.1 Das vagas destinadas a cada cargo, 20% serão providas na forma da Lei Estadual nº 3.549, de 3 de
novembro de 1994, e do § 3º do art. 152 da Lei Complementar Estadual nº 33, de 26 de dezembro de 1996.
5.1.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1.1 deste edital resulte em número
fracionado, este será tido por inexistente, nos termos do disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 3.549/1994.
5.1.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2º da Lei Federal nº
13.146, de 6 de julho de 2015, nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
no § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista) e na
Lei Estadual nº 7.712, de 8 de outubro de 2013 e na Lei nº 14.126, de 22 de março de 2021 (que classificam
a visão monocular como deficiência visual), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949, de 25 de
agosto de 2009.
5.1.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
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b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses anteriores à publicação
deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da
deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM), na forma do subitem 5.1.2.1 deste edital.
5.1.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, de forma legível, no período de inscrição estabelecido no
cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, a imagem do laudo médico a que se refere o
subitem 5.1.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida.
5.1.2.2 O envio da imagem legível do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe
não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu
destino, seja de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que
impossibilitem o envio.
5.1.2.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 5.1.2 deste
edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de
carta registrada para confirmação da veracidade das informações.
5.1.2.4 A imagem do laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvida,
assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação.
5.1.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento
especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita
para a realização dessas.
5.1.3.1 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão
do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao
local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de aprovação e a todas as demais normas
de regência do concurso.
5.1.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de
pessoa
com
deficiência
será
divulgada
no
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, na data provável estabelecida no cronograma constante
do Anexo I deste edital.
5.1.4.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos que tiveram a
inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência poderá fazê-lo, no período
estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
5.1.4.2 No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação
pendente anexa ao recurso ou complementação desta.
5.1.5 A inobservância do disposto no subitem 5.1.2 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das
vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
5.1.5.1 O candidato que não se declarar com deficiência no aplicativo de inscrição não terá direito de
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Apenas o envio do laudo médico não é
suficiente para o candidato ter sua solicitação deferida.
5.1.6 DA PERÍCIA MÉDICA
5.1.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência aprovado na prova
discursiva, no momento da convocação para os exames biofísicos, será convocado para se submeter à perícia
médica promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da Junta Médica Oficial do Estado de
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Sergipe, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do subitem 5.1.1.2 deste
edital.
5.1.6.1.1 A perícia médica, promovida pela Junta Médica Oficial do Estado de Sergipe, avaliará a
compatibilidade da deficiência do candidato com o exercício de todas as atribuições do cargo, sem restrições,
nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, do parágrafo único do art. 3º da Lei
Estadual nº 3.549/1994, e da Lei nº 14.126/2021. A Junta Médica terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não e, ainda, sobre o grau de deficiência de capacitação para
o exercício do cargo.
5.1.6.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica com uma hora de antecedência, munidos de
documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que ateste
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, e, se for o caso, de exames
complementares específicos que comprovem a deficiência física.
5.1.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) poderá ser retido pela Junta Médica Oficial
do Estado de Sergipe por ocasião da realização da perícia médica.
5.1.6.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico,
exame audiométrico – audiometria (original ou cópia autenticada em cartório), realizado nos últimos 12
meses anteriores à perícia médica.
5.1.6.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a
acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos.
5.1.6.6 Perderá o direito de concorrer como pessoa com deficiência, o candidato que, por ocasião da perícia
médica:
a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório);
b) apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 meses;
c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.1.6.4 e 5.1.6.5 deste edital;
d) não apresentar o documento de identidade;
e) não comparecer à perícia.
5.1.6.7 Será sumariamente eliminado do concurso o candidato que não tiver a ratificação da deficiência
descrita ou ter declarada a inabilitação para o serviço e cargo respectivos, na forma do art. 5º da Lei Estadual
nº 3.549/1994.
5.1.6.8 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será
avaliada durante a realização da perícia médica, bem como durante o estágio probatório, na forma
estabelecida do parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual nº 3.549/1994.
5.1.6.9 O candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, apresentar incompatibilidade da
deficiência com as atribuições do cargo será exonerado.
5.1.6.10 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência, se for considerado pessoa com
deficiência na perícia médica e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado em lista à parte e
figurará também na lista de classificação geral.
5.1.6.11 As vagas definidas no subitem 5.1.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos com
deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação
por cargo.
5.2 AOS CANDIDATOS AFRODESCENDENTES
5.2.1 Das vagas destinadas ao cargo, 10% serão providas na forma da Lei Estadual nº 8.331, de 6 de dezembro
de 2017.
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5.2.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.2.1 deste edital resulte em número
fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior
que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos
termos do § 2º do art. 1º da Lei Estadual nº 8.331/2017.
5.2.1.2 Para concorrer às vagas reservadas a afrodescendentes, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar
por concorrer a essas vagas e preencher a autodeclaração de que é negro, conforme quesito cor ou raça
utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
5.2.1.3 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de
concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos afrodescendentes.
5.2.1.4 A autodeclaração terá validade somente para este concurso público.
5.2.1.5 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, na
forma das Instruções Normativas SGRH/SEPLAG nº 1, de 23 de março de 2018, e nº 2, de 15 de maio de 2018.
5.2.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS
CANDIDATOS AFRODESCENDENTES
5.2.2.1 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição
autodeclarada.
5.2.2.2 Os candidatos que se autodeclararam afrodescendentes não eliminados no concurso serão
submetidos, imediatamente antes da matrícula no curso de instrução e preparação técnico-profissional, ao
procedimentos de heteroidentificação complementar.
5.2.2.3 Os candidatos habilitados na forma do subitem 5.2.2.2 serão convocados para participarem do
procedimento de heteroidentificação em edital específico para essa fase.
5.2.2.4 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma das Instruções Normativas SGRH/SEPLAG nº
1/2018 e nº 2/2018, o candidato que se autodeclarou afrodescendente deverá se apresentar à comissão.
5.2.2.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não
terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero e cor.
5.2.2.5 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação
para uso da comissão de heteroidentificação.
5.2.2.5.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será
eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados.
5.2.2.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da
condição declarada pelo candidato.
5.2.2.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do
procedimento de heteroidentificação.
5.2.2.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.2.2.6 deste edital, quaisquer registros
ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a
confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais,
distritais e municipais.
5.2.2.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer
motivado.
5.2.2.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso.
5.2.2.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos.
5.2.2.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011.
5.2.2.8 Será eliminado do concurso o candidato que prestar declaração falsa.
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5.2.2.8.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se
houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
5.2.2.8.2 Para fins do disposto no subitem 5.2.2.8.1 deste edital, considera-se declaração falsa a afirmação
deliberada no sentido de fornecer, com dolo ou má-fé, informação inverídica, visando obter condição
indevida no concurso público, referentemente à reserva de cota para afrodescendente.
5.2.2.9 O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será excluído da listagem
de reserva de vagas destinadas a afrodescendentes e, caso se comprove que houve dolo ou má-fé na sua
autodeclaração prestada no momento da inscrição no concurso público, será também eliminado deste, sem
prejuízo de outras eventuais sanções civis e criminais, nos termos do § 5º do art. 6º da Instrução Normativa
SGRH/SEPLAG nº 2/2018.
5.2.2.10 O candidato que se recusar a ser filmado será excluído da listagem de reserva de vagas destinadas a
afrodescendentes e, caso se comprove que houve dolo ou má-fé na sua autodeclaração, será também
eliminado do concurso público, sem prejuízo de outras eventuais sanções civis e criminais, nos termos do §
1º do art. 8º da Instrução Normativa SGRH/SEPLAG nº 2/2018.
5.2.2.11 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa afrodescendente não configura ato
discriminatório de qualquer natureza.
5.2.2.12 Os candidatos afrodescendentes concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
5.2.2.13 Os candidatos afrodescendentes concorrerão concomitantemente às vagas reservadas a pessoas
com deficiência, se atenderem a essa condição, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com
a sua classificação no concurso.
5.2.2.14 Os candidatos afrodescendentes aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, conforme § 1º do
art. º da Lei nº 8.331/2017.
5.2.2.15 Em caso de desistência de candidato afrodescendente aprovado em vaga reservada, a vaga será
preenchida pelo candidato afrodescendente posteriormente classificado.
5.2.2.16 Na hipótese de não haver candidatos afrodescendentes aprovados em número suficiente para que
sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral por cargo.
5.2.2.17 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade,
que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com
deficiência e a candidatos negros.
5.2.2.18 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21 e terá a previsão de comissão recursal, que será
composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do
respectivo edital.
5.2.2.18.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por
ela prejudicado.
5.2.2.18.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de
heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.
5.2.2.18.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.
5.2.2.19 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital
específico de convocação para essa fase.
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6 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1 TAXA: R$ 150,00.
6.2
Será
admitida
a
inscrição
somente
via
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, solicitada no período estabelecido no cronograma
constante do Anexo I deste edital.
6.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por
erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da
taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
6.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição.
6.2.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário.
6.2.3 O candidato deverá imprimir o boleto bancário, que será disponibilizado na página de
acompanhamento do concurso, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21,
após efetuado o registro pelo banco.
6.2.3.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de acompanhamento do concurso.
6.2.4 O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios,
obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.
6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia estabelecido no cronograma constante
do Anexo I deste edital.
6.2.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o deferimento
da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
6.3 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, por meio da página de acompanhamento, após a
aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. O
comprovante de inscrição ficará disponível somente até a data de realização das provas objetivas e discursiva.
6.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
6.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos
os requisitos exigidos para o cargo a que deseja concorrer. No sistema de inscrição, em cada uma das
inscrições, o candidato deverá optar por um cargo ao qual deseja concorrer.
6.4.1.1 Durante o período de inscrição, o candidato poderá realizar alteração de opção de atendimento
especial e sistema de concorrência. Essa alteração substituíra os dados da última inscrição realizada.
6.4.1.2 O candidato poderá realizar mais de uma inscrição para cargos diferentes, observados o dia e o turno
de realização das provas.
6.4.1.2.1 Ao se inscrever para mais de um cargo, o candidato deverá estar ciente de que, no dia/turno de
realização das provas, deverá optar pelo cargo para o qual realizará as provas.
6.4.1.2.1.1 Não haverá devolução de taxa de inscrição, ainda que o candidato se inscreva para mais de um
cargo em que haja sobreposição de horário de aplicação das provas.
6.4.1.2 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no sistema de inscrição que tenham sido
efetivamente pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese
alguma.
6.4.1.3 No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam
neste edital, bem como declarar que aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e
processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso público, com a aplicação dos critérios
de avaliação e seleção, autorizando expressamente a divulgação de seus nomes, números de inscrição e
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notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública
e nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
6.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a solicitada via postal, via requerimento
administrativo ou via correio eletrônico.
6.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos.
6.4.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF)
e enviar, via upload, fotografia individual, tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste
edital, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e o seus ombros.
6.4.4.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes
ao procedimento de envio da fotografia.
6.4.4.1.1 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 6.4.4 deste
edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe,
ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas.
6.4.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de
realização das provas.
6.4.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o envio.
6.4.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, no período estabelecido no cronograma
constante do Anexo I deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas
no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá
realizar, no período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema.
6.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de
forma completa, correta e verdadeira.
6.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.
6.4.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido
em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas objetivas e discursiva.
6.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
6.4.8.1 Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos amparados pelo art. 1º da Lei
Estadual nº 4.087, de 14 de maio de 1999, pela Lei Estadual nº 8.094, de 16 de fevereiro de 2016, ou pela Lei
Estadual nº 5.968, de 18 de julho de 2006.
6.4.8.1.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não concessão, a correta indicação, no
sistema de inscrição, da possibilidade de isenção que pretenda pleitear, bem como a correta apresentação
da respectiva documentação.
6.4.8.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos amparados na forma do subitem 6.4.8.1
deste edital deverão enviar, período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital e
observado o horário de Brasília/DF, via upload, por meio de link específico, disponível no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, a imagem legível da documentação de que
tratam os subitens 6.4.8.2.1 a 6.4.8.2.3 deste edital, conforme o caso em que se enquadra.
6.4.8.2.1 1ª POSSIBILIDADE (doador de sangue, conforme a Lei Estadual nº 4.087/1999): certidão emitida
pelo Centro de Hemoterapia do Estado de Sergipe (HEMOSE), ou instituição análoga, comprovando que
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realizou, no mínimo duas doações de sangue, no período de um ano, sendo que a última doação deverá ter
sido realizada no prazo anterior de seis meses antes da efetivação da inscrição.
6.4.8.2.1.1 Considera-se como o marco temporal para efetivação da inscrição o último dia previsto para
realização da inscrição neste concurso público.
6.4.8.2.2 2ª POSSIBILIDADE (doador de medula óssea, conforme a Lei Estadual nº 8.094/2016): carteira de
doador emitida pelo Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).
6.4.8.2.3 3ª POSSIBILIDADE (desempregado, conforme a Lei Estadual nº 5.968/2006):
a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a indicação do Número de
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;
b) preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda (declaração de
hipossuficiência), nos termos do Decreto nº 6.135/2007.
6.4.8.2.3.1 O Cebraspe consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato.
6.4.8.3 O envio da documentação constante dos subitens 6.4.8.2.1 a 6.4.8.2.3 deste edital é de
responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema
que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja
decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses
documentos, que valerão somente para este concurso público, não serão devolvidos nem deles serão
fornecidas cópias.
6.4.8.3.1 Não será deferida a solicitação de isenção do candidato que não enviar a imagem legível da
documentação constante dos subitens 6.4.8.2.1 a 6.4.8.2.3 deste edital.
6.4.8.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante dos subitens 6.4.8.2.1 a
6.4.8.2.3 deste edital. Caso seja solicitada pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação
por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações.
6.4.8.5 A solicitação realizada após o período constante do subitem 6.4.8.2 deste edital será indeferida.
6.4.8.6 Durante o período de que trata o subitem 6.4.8.2 deste edital, o candidato poderá desistir de solicitar
a isenção do pagamento da taxa de inscrição e optar pela impressão do boleto bancário, por meio da página
de acompanhamento, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21.
6.4.8.7 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira responsabilidade
do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações
inverídicas ou de serem utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua
eliminação do concurso. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº
83.936, de 6 de setembro de 1979.
6.4.8.8 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 6.4.8.2 deste edital.
6.4.8.9 Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via requerimento administrativo,
via correio eletrônico, ou, ainda, fora do prazo.
6.4.8.10 Cada solicitação de isenção será analisada e julgada pelo Cebraspe.
6.4.8.11 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de taxa foi deferida a partir da data
provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21.
6.4.8.11.1 O candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferida poderá,
no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital e observado o horário de
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Brasília/DF, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, interpor recurso
contra o indeferimento por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não
serão aceitos pedidos de revisão.
6.4.8.11.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso.
6.4.8.11.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
6.4.8.11.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
6.4.8.11.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do
prazo ou em desacordo com este edital.
6.4.8.11.6 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação
pendente ou complementação desta.
6.4.8.11.7 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de taxa foi deferida, após a análise dos
recursos, a partir da data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21.
6.4.8.12 O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição até o dia estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, sob pena de ser
automaticamente excluído do concurso público.
6.4.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
6.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá, conforme
prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos recursos especiais
necessários;
b) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido no máximo nos últimos 12 meses anteriores à data
de publicação deste edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou
limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID-10), que justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do
médico com o número de sua inscrição no CRM.
6.4.9.1.1 Caso os recursos especiais necessitados pelo candidato para a realização da prova não estejam entre
aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo OUTROS dessa
lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 6.4.9.6 deste edital.
6.4.9.1.2 Os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização das provas deverão ser justificados
pelo laudo médico por ele apresentado, ou seja:
a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo laudo médico serão indeferidos;
b) eventuais recursos que sejam citados no laudo médico do candidato, mas que não sejam por ele solicitados
no sistema eletrônico de inscrição, não serão considerados na análise da solicitação de atendimento especial
do candidato.
6.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas objetivas
e da prova discursiva deverá, conforme prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para
realização das provas;
b) enviar, via upload, imagem do laudo médico, emitido no máximo nos últimos 12 meses anteriores à data
de publicação deste edital. O laudo deverá conter a assinatura do médico com carimbo e número de sua
inscrição no CRM, que ateste a espécie e o grau, ou nível, da deficiência, com expressa referência ao código
11

https://bit.ly/CURSOS-PC-SE
correspondente da CID, bem como a provável causa da deficiência, e parecer que justifique a necessidade de
tempo adicional.
6.4.9.2.1 O candidato que teve o atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de suas
provas, caso não seja considerado deficiente na perícia médica, será eliminado do concurso, por descumprir
o subitem 17.2 deste edital.
6.4.9.3 A candidata amparada pela Lei Estadual nº 8.711, de 20 de julho de 2020, que tiver necessidade de
amamentar durante a realização das provas e das demais fases deverá, conforme prazo descrito no subitem
6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de amamentar
durante a realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem da certidão de nascimento da criança (caso a criança ainda não tenha nascido
até a data estabelecida no subitem 6.4.9.7 deste edital, a imagem da certidão de nascimento poderá ser
substituída por imagem de documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a
data provável do nascimento).
6.4.9.3.1 A candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará em
sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto
não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
6.4.9.3.1.1 O Cebraspe não disponibilizará acompanhante para guarda de criança.
6.4.9.3.2 A mãe deve ter o direito de proceder à amamentação, a cada intervalo de duas horas, durante trinta
minutos, por filho.
6.4.9.3.2.1 O tempo despendido para a amamentação do filho deve ser compensado durante a realização da
prova, em igual período.
6.4.9.4 O candidato travesti ou transexual que desejar ser tratado pelo nome social durante a realização
das provas e das demais fases deverá, conforme prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital, assinalar, no
sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente a utilização de nome social durante realização das
provas, informando o nome e sobrenome pelos quais deseja ser tratado.
6.4.9.4.1 As publicações referentes aos candidatos travestis ou transexuais serão realizadas de acordo com o
nome e o gênero constantes no registro civil.
6.4.9.5 O candidato que for amparado pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, e necessitar
realizar as provas e as demais fases armado deverá, conforme prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de portar arma
durante realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem do Certificado de Registro de Arma de Fogo e Autorização de Porte, conforme
definidos na referida lei.
6.4.9.5.1 O candidato amparado pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, que não solicitar o
atendimento especial, conforme descrito no subitem 6.4.9.5 deste edital, não poderá portar armas no
ambiente de provas, e, caso descumpra o estabelecido neste edital, estará automaticamente eliminado e não
terá classificação alguma no concurso.
6.4.9.6 O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, durante a
realização das provas, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressamente
previsto/permitido neste edital nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários elencadas no
sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao campo OUTROS e, em seguida,
descrever, no espaço destinado para esse fim, no sistema eletrônico de inscrição, os recursos especiais
necessários para a realização da prova;
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b) enviar, via upload, a imagem do respectivo laudo médico que justifique o atendimento solicitado.
6.4.9.7 A documentação citada nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.6 deste edital deverá ser enviada de forma legível
até as no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload,
por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/pc_se_21. Após esse
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe.
6.4.9.7.1 O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
6.4.9.7.2 O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa
documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de
indisponibilização/falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem o envio. Esses
documentos, que valerão somente para este concurso público, não serão devolvidos nem deles serão
fornecidas cópias.
6.4.9.7.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação a que se refere os subitens 6.4.9.1
a 6.4.9.6 deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação
por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações.
6.4.9.8 O candidato que não solicitar atendimento especial no sistema eletrônico de inscrição e não
especificar quais os recursos serão necessários para tal atendimento não terá atendimento especial, ainda
que faça o envio, via upload, da documentação prevista nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.7 deste edital. Apenas o
envio do parecer/documentação não é suficiente para a obtenção do atendimento especial.
6.4.9.9 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos, se
ocorrer eventual falha desses recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado
atendimento alternativo, observadas as condições de viabilidade.
6.4.9.10 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de
viabilidade e de razoabilidade.
6.4.9.11 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento especial foi deferida a partir da
data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21.
6.4.9.11.1 O candidato com a solicitação de atendimento especial indeferida poderá, no período
estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, interpor recurso contra o indeferimento por meio do
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
6.4.9.11.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso.
6.4.9.11.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
6.4.9.11.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
6.4.9.11.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do
prazo ou em desacordo este edital.
6.4.9.11.6 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação
pendente ou complementação desta.
6.4.9.11.7 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento especial foi deferida, após análise
dos recursos, a partir da data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21.
7 DAS FASES DO CONCURSO
7.1 As fases do concurso estão descritas no quadro a seguir.
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Prova/tipo
(P1) Objetiva
(P2) Objetiva
(P3) Discursiva

Área de conhecimento
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

Nº de itens
30
70

–

–

Caráter
Eliminatório
e
classificatório

Exames biofísicos e
–
–
Eliminatório
perícia médica
Exame psicotécnico
–
–
Eliminatório
Exames biomédicos e
–
–
Eliminatório
toxicológico
Sindicância
de
vida
–
–
Eliminatório
pregressa
Avaliação de títulos
–
–
Classificatório
7.2 As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável
estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no turno da tarde.
7.3 Na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, será publicado no
Diário Oficial do Estado de Sergipe e divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, edital que informará a disponibilização da consulta aos
locais e aos horários de realização das provas objetivas.
7.3.1
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21 para verificar seu local de provas, por meio de busca
individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.
7.3.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo Cebraspe.
7.3.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das
provas e o comparecimento no horário determinado.
7.3.4 O Cebraspe enviará, como complemento às informações citadas no subitem 7.3 deste edital,
comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
manutenção/atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga do dever de observar o disposto
no referido subitem.
7.4 O edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva será
publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, e divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, na data provável estabelecida no cronograma constante
do Anexo I deste edital.
8 DAS PROVAS OBJETIVAS
8.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 100,00 pontos e abrangerão os
objetos de avaliação constantes do item 18 deste edital.
8.2 As provas objetivas serão constituídas de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão
ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que
se refere o item. Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado
com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado
com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.
8.3 Para que possa obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos dois campos
da folha de respostas.
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8.4 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o
único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas
contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas
por motivo de erro do candidato.
8.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha
de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou
com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido
integralmente.
8.6 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do
processamento eletrônico desta.
8.7 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número
de inscrição e o número de seu documento de identidade.
8.8 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em
caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para auxílio no preenchimento/auxílio
na leitura. Nesse caso, o candidato será acompanhado pelo aplicador especializado do Cebraspe devidamente
treinado e as respostas fornecidas serão gravadas em áudio.
8.9 Serão anuladas as provas objetivas do candidato que não devolver a sua folha de respostas.
8.10 O Cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha de respostas dos candidatos que
realizaram as provas objetivas, exceto a dos candidatos eliminados na forma dos subitens 17.22 e 17.24 deste
edital e dos candidatos que incidiram no subitem 8.9 deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, em até cinco dias úteis a partir da data de divulgação do
resultado final nas provas objetivas. A consulta à referida imagem ficará disponível por até 60 dias corridos
da data de publicação do resultado final no concurso público.
8.10.1 Após o prazo determinado no subitem 8.10 deste edital, não serão aceitos pedidos de disponibilização
da imagem da folha de respostas.
8.11 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
8.11.1 Todas as folhas de respostas das provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento
eletrônico.
8.11.2 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será
igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das
provas; 1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial
definitivo das provas; 0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).
8.11.3 A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem.
8.11.4 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar
em pelo menos um dos itens a seguir:
a) obtiver nota inferior a 6,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Gerais P1;
b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;
c) obtiver nota inferior a 30,00 pontos no conjunto das provas objetivas.
8.11.4.1 O candidato eliminado na forma do subitem 8.11.4 deste edital não terá classificação alguma no
concurso público.
8.11.5 Os candidatos não eliminados na forma dos subitens 8.11.4 deste edital serão ordenados de acordo
com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas (NFPO), que será a soma das notas obtidas
nas provas objetivas P1 e P2.
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8.12 DOS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVAS
8.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, a partir das 19 horas da data provável
estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital.
8.12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas disporá do período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital para fazê-lo.
8.12.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá utilizar
o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, e seguir as instruções ali contidas.
8.12.3.1 O candidato poderá, ainda, no período de que trata o subitem 8.12.2 deste edital, apresentar razões
para a manutenção do gabarito, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, e seguir as instruções ali contidas.
8.12.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão
divulgadas no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21. Não serão
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
8.12.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
8.12.6 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que
identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
8.12.7 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.12.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de
prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.12.9 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico ou, ainda,
fora do prazo.
8.12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito
oficial definitivo.
8.12.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
9 DA PROVA DISCURSIVA
9.1 A prova discursiva valerá 20,00 pontos e será constituída de redação acerca de tema de atualidades.
9.2 A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no subitem 9.7 deste
edital.
9.3 O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica
de tinta preta fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de
outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a
realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do Cebraspe
devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto — o qual será gravado em áudio —, especificando
oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
9.4 O documento de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinado, rubricado ou conter, em
outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de ser
anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto
definitivo acarretará a anulação da respectiva prova discursiva.
9.5 O documento de texto definitivo da prova discursiva será o único documento válido para a avaliação da
prova discursiva. As folhas para rascunho do caderno de provas são de preenchimento facultativo e não são
válidas para a avaliação da prova discursiva.
16

https://bit.ly/CURSOS-PC-SE
9.6 O documento de texto definitivo não será substituído por motivo de erro do candidato em seu
preenchimento.
9.7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
9.7.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 8.11.5 deste edital, serão corrigidas as provas
discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados até a posição especificada no
quadro a seguir, respeitados os empates na última colocação:
Candidatos à
Candidatos que se
Candidatos que se
Cargo
ampla
declararam com
autodeclararam
Total
concorrência
deficiência
afrodescendentes
Agente de
Polícia
210ª
60ª
30ª
300ª
Judiciária
Escrivão de
42ª
12ª
6ª
60ª
Polícia
9.7.1.1 Não havendo candidatos negros ou que tenham se declarado pessoas com deficiência aprovados nas
provas objetivas, serão corrigidas as provas discursivas os demais candidatos da listagem geral de aprovados
e classificados nas provas objetivas, até o limite total estabelecido no quadro constante do subitem 9.7.1
deste edital, respeitados os empates na última colocação.
9.7.1.2 Não serão computados, para efeito de correção das provas discursivas dos candidatos com deficiência
ou dos candidatos negros, os candidatos que se declararam com deficiência e os autodeclarados negros
classificados ou aprovados dentro do número de correções previsto para a ampla concorrência, sendo que
esses candidatos constarão tanto da lista dos candidatos que tiveram a prova discursiva corrigida da ampla
concorrência como também da lista dos candidatos que tiveram a prova discursiva corrigida para as vagas
reservadas aos candidatos que se declararam com deficiência ou aos candidatos negros.
9.7.2 Os candidatos que não forem convocados para a prova discursiva na forma do subitem 9.7.1 deste edital
estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
9.7.3 O edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva listará
apenas os candidatos que tiverem a prova discursiva corrigida, conforme subitem 9.7.1 e 9.7.2 deste edital.
9.7.4 A prova discursiva avaliará o conteúdo (desenvolvimento do tema), a capacidade de expressão na
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato deverá
produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela
coerência e pela coesão.
9.7.4.1 A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações: uma avaliação de conteúdo e
uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa.
9.7.4.1.1 A avaliação de conteúdo será feita por pelo menos dois examinadores. A nota de conteúdo do
candidato será obtida pela média aritmética de duas notas convergentes atribuídas por examinadores
distintos.
9.7.4.1.2 Duas notas de conteúdo da prova discursiva serão consideradas convergentes se diferirem entre si
em até 25% da nota máxima de conteúdo possível na prova discursiva.
9.7.5 A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir.
a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio
do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 20,00 pontos;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato,
considerando-se aspectos de natureza gramatical, tais como: grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade
vocabular;
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c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local
apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;
d) será calculada, então, a nota na prova discursiva (NPD) pela fórmula NPD = NC – 4 ⨯ NE ÷ TL, em que TL
corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato;
e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPD < 0,00 ponto;
f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero;
g) será eliminado o candidato que obtiver NPD < 10,00 pontos.
9.7.6 O candidato que se enquadrar na alínea “g” do subitem 9.7.5 deste edital não terá classificação alguma
no concurso.
9.8 DOS RECURSOS CONTRA O PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA E CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO
NA PROVA DISCURSIVA
9.8.1 O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, a partir das 19 horas da data provável estabelecida no
cronograma constante do Anexo I deste edital.
9.8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva
disporá do período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital para fazê-lo, por meio
do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, e seguir as instruções ali contidas.
9.8.3 Se houver alteração, por força de impugnação, do padrão preliminar de resposta da prova discursiva,
essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Não serão
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
9.8.4 Após o julgamento dos recursos interpostos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva,
será definido o padrão definitivo e divulgado o resultado provisório na prova discursiva.
9.8.5 No recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, é vedado ao candidato novamente
impugnar em tese o padrão de resposta, estando limitado à correção de sua resposta de acordo com o padrão
definitivo.
9.8.6 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova discursiva deverá
observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
10 DOS EXAMES BIOFÍSICOS
10.1 Serão convocados para os exames biofísicos todos os candidatos aprovados na prova discursiva.
10.1.1 Os candidatos não convocados para os exames biofísicos estarão automaticamente eliminados e não
terão classificação alguma no concurso.
10.2 Os exames biofísicos, de caráter eliminatório, visam avaliar a capacidade do candidato para
desempenhar as tarefas típicas do cargo.
10.3 O candidato será considerado apto ou inapto nos exames biofísicos.
10.4 Os exames biofísicos consistirão em submeter o candidato a quatro testes físicos:
a) flexão de braço na barra fixa (sexo masculino) ou estático de barra (sexo feminino);
b) impulsão horizontal (sexos masculino e feminino);
c) flexão abdominal (sexos masculino e feminino);
d) corrida de 12 minutos (sexos masculino e feminino).
10.5 No momento da identificação, o candidato receberá um número, que deverá ser afixado em sua
camiseta e não poderá ser retirado até o final dos exames biofísicos.
10.6 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem oportunamente divulgados em edital
específico, com roupa apropriada para a prática de atividade física, munido de atestado médico específico
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para esse fim, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos 30 dias anteriores à realização
dos exames biofísicos.
10.7 No atestado médico, deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar os exames
biofísicos deste concurso.
10.7.1 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou apresentá-lo em desacordo com o
subitem 10.7 deste edital, será impedido de realizar os exames biofísicos, sendo consequentemente
eliminado do concurso.
10.8 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização
dos exames biofísicos. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento.
10.9 DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS TESTES FÍSICOS
10.9.1 DO TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA – PARA OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO
10.9.1.1 A metodologia para a preparação e para a execução do teste dinâmico de barra para os candidatos
do sexo masculino obedecerá aos seguintes critérios:
a) posição inicial: ao comando “em posição”, o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal, a largura
da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros, a pegada das mãos será em pronação (dorsos das mãos
voltados para o corpo do executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o corpo do executante),
os cotovelos em extensão, não poderá haver nenhum contato dos pés com o solo, todo o corpo
completamente na posição vertical (cabeça, tronco e membros inferiores);
b) ao comando “iniciar”, o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o queixo
ultrapasse o nível da barra, sem apoiar o queixo na barra. Em seguida, deverá estender novamente os
cotovelos, baixando o seu corpo até a posição inicial. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à
posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução.
10.9.1.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
a) um componente da banca contará em voz alta o número de repetições realizadas;
b) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último
realizado de maneira correta e, quando se tratar do movimento inicial, o auxiliar de banca dirá “zero”;
c) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pela banca examinadora;
d) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos, quando será contada como
uma execução completa A não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será
considerado um movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato;
e) o movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de cotovelos;
f) a cabeça, o tronco e os membros inferiores devem permanecer completamente na vertical, do início ao
final de cada repetição;
g) o teste somente será iniciado com o candidato na posição completamente vertical de todo o corpo e após
o comando dado pelo auxiliar de banca;
h) excepcionalmente e para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na posição
inicial, será permitida, neste caso, a flexão dos joelhos;
i) somente será contada a repetição realizada completa e corretamente, com o corpo sempre na posição
vertical (cabeça, tronco e membros inferiores);
j) o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar para “descansar”;
k) cada tentativa será encerrada quando o candidato perder o contato das mãos com a barra, ou realizar um
procedimento proibido, previsto neste edital.
10.9.1.3 Será proibido ao candidato do sexo masculino, quando da realização do teste dinâmico de barra:
a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções;
b) flexionar o quadril, o joelho ou ambos em qualquer momento do teste;
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c) receber qualquer tipo de ajuda física após a tomada de posição inicial;
d) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;
e) apoiar o queixo na barra;
f) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de completar o
movimento com os cotovelos totalmente estendidos;
g) utilizar um impulso de braços e tronco para frente e para cima, levando o peito para cima;
h) realizar a “pedalada”;
i) realizar o “chute”;
j) realizar o teste de barra utilizando movimentos cíclicos de impulsão corporal (“kipping” ou barra estilo
“butterfly”).
k) não manter o corpo (tronco e membros inferiores) completamente na posição vertical, com exceção nos
casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar os candidatos mais altos
toquem os pés no solo estando na posição inicial;
l) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo de
membros superiores;
m) realizar qualquer movimento na articulação dos joelhos.
10.9.1.4 Não será concedida uma segunda tentativa.
10.9.1.5 Será eliminado o candidato do sexo masculino que não atingir, no mínimo, três repetições.
10.9.2 DO TESTE ESTÁTICO DE BARRA – PARA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO
10.9.2.1 A metodologia para a preparação e para a execução do teste estático de barra para as candidatas do
sexo feminino será constituída de:
a) posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra. Ao comando de “em posição”, a candidata,
podendo utilizar um ponto de apoio, empunhará a barra, sendo que a largura da pegada deve ser
aproximadamente a dos ombros, a pegada das mãos será em pronação (dorsos das mãos voltados para o
corpo do executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o corpo do executante) e queixo acima
da parte superior da barra, mas sem tocar na barra com o queixo, mantendo os cotovelos flexionados e pés
ainda em contato com o ponto de apoio;
b) ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado e a candidata deverá ficar imediatamente com o corpo
na posição vertical, joelhos estendidos, quando será iniciada a cronometragem do tempo de permanência da
candidata na posição, devendo permanecer sustentada apenas com o esforço de seus membros superiores,
com os dois cotovelos completamente flexionados e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar
a barra com o queixo, corpo na posição vertical (tronco e membros inferiores);
c) a cronometragem será encerrada quando a candidata:
c.1) permanecer o tempo mínimo exigido no teste;
c.2) ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou apoiar o queixo na
barra;
c.3) descumprir qualquer exigência para a realização deste teste.
10.9.2.2 A contagem do tempo de realização do exercício de forma correta levará em consideração as
seguintes observações:
a) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido;
b) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca travará de imediato o seu
cronômetro e registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava sendo realizado de
maneira prevista no edital;
c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente será o computado pela banca
examinadora;
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d) o teste somente será iniciado com a candidata na posição inicial correta e após o comando dado pelo
auxiliar de banca;
e) a cabeça, o tronco e os membros inferiores devem permanecer completamente na vertical, do início ao
final de cada repetição;
f) a contagem do tempo de realização do teste somente será iniciada com a candidata na posição inicial
correta e após o comando dado pelo auxiliar de banca;
g) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitida, neste caso, a flexão dos
joelhos;
h) só será contado o tempo em que a candidata estiver na posição correta prevista neste edital.
10.9.2.3 Não será permitido à candidata do sexo feminino quando da realização do teste estático de barra:
a) não manter a cabeça, tronco e membros inferiores completamente na posição vertical, com exceção nos
casos em que o auxiliar de banca examinadora permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar que
as candidatas mais altas toquem os pés no solo estando na posição inicial;
b) flexionar o quadril, o joelho ou ambos em qualquer momento do teste;
c) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início da execução;
d) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;
e) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;
f) apoiar o queixo na barra;
g) realizar a “pedalada”;
h) realizar o “chute”;
i) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo de
membros superiores;
j) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o examinador
permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar as candidatas mais altas toquem os pés no solo
estando na posição inicial.
10.9.2.4 Será eliminada a candidata do sexo feminino que não atingir o tempo mínimo de sete segundos na
posição correta do exercício.
10.9.3 DO TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO
10.9.3.1 O teste de impulsão horizontal será realizado em superfície plana e rígida e a metodologia para a
preparação e para a execução para todos os candidatos será constituída de:
a) posição inicial: em pé, parado, com os pés paralelos entre si e atrás da linha de medição inicial marcada no
solo, sem tocá-la;
b) execução: quando autorizado, e sem tocar a linha de medição inicial, o candidato saltará à frente apoiandose simultaneamente com os dois pés. O candidato deverá ultrapassar com os pés a indicação no solo que
representa o índice mínimo referente ao previsto para o sexo feminino ou para o sexo masculino.
10.9.3.2 Será considerada oficial somente a medida aferida pela banca examinadora.
10.9.3.3 A medida a ser considerada será aquela compreendida entre a linha de medição inicial e aquela cuja
parte do corpo do candidato tocar o solo e estiver mais próxima da linha de medição inicial.
10.9.3.4 É proibido ao candidato, quando da realização do teste de impulsão horizontal:
a) realizar qualquer deslocamento (retirada dos pés do solo) para a execução do salto;
b) tocar a linha de medição marcada no solo, antes e durante a realização do teste;
c) receber qualquer tipo de ajuda física ou utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à
impulsão;
d) após a aterrissagem, projetar o corpo para trás da linha que indica o índice mínimo de salto.
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10.9.3.5 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na
primeira, após decorridos, no mínimo, cinco minutos da realização da tentativa inicial.
10.9.3.6 Será eliminado do concurso:
a) o candidato do sexo masculino que não atingir a distância mínima de 1,70 metro;
b) a candidata do sexo feminino que não atingir a distância mínima de 1,30 metro.
10.9.4 DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL – PARA OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO E FEMININO
10.9.4.1 O teste de flexão abdominal deverá ser realizado em local com condições adequadas, piso regular e
uniforme.
10.9.4.2 O teste terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um silvo de apito.
10.9.4.3 A metodologia para a preparação e a execução do teste de flexão abdominal para os candidatos do
sexo masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios:
a) ao comando “em posição”, o candidato deverá colocar-se na posição inicial que será tomada com o
candidato deitado de costas, na posição completamente horizontal de todo o corpo em relação ao solo, com
as costas em contato pleno com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos
e dorso das mãos tocando o solo;
b) após o silvo de apito, o candidato começará a primeira fase do movimento, realizando um movimento
simultâneo, onde os joelhos deverão ser flexionados, as plantas dos pés deverão tocar o solo, o quadril deverá
ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos deverão alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora
do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deverá voltar à posição inicial realizando o movimento
inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade
de execução.
10.9.4.4 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
a) o auxiliar de banca examinadora contará em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o
exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último movimento
realizado de maneira correta e, quando se tratar do movimento inicial, o auxiliar de banca dirá “zero”;
b) ao final de cada repetição, a cabeça, o dorso das mãos, costas, nádegas e os calcanhares também devem
tocar o solo e os joelhos devem estar completamente estendidos;
c) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; somente assim será contada uma execução
completa;
d) somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se ao soar o apito para o término da
prova e o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada;
e) a contagem considerada oficialmente será somente a realizada pela banca examinadora.
10.9.5.5 Será eliminado do concurso o candidato que não percorrer a distância mínima estabelecida a seguir:
a) o candidato do sexo masculino que não atingir, no mínimo, 33 repetições;
b) a candidata do sexo feminino que não atingir, no mínimo, 28 repetições.
10.9.5 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS – PARA CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO E FEMININO
10.9.5.1 O candidato, em uma única tentativa, terá o prazo máximo de 12 minutos para percorrer a distância
mínima exigida, em local previamente demarcado, com identificação da metragem ao longo do trajeto.
10.9.5.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de 12 minutos para os candidatos
dos sexos masculino e para candidatas do sexo feminino obedecerão aos seguintes critérios:
a) o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando,
podendo, inclusive, parar e depois prosseguir;
b) os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por um silvo de apito;
c) não será informado o tempo que restar para o término do teste, mas o candidato poderá utilizar relógio
para controlar o seu tempo;
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d) ao passar pelo local de início do teste, cada candidato deverá dizer o seu nome ou seu número em voz alta
para o auxiliar da banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas completou
naquele momento;
e) após soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele
momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir precisamente a metragem percorrida, podendo
continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava
quando soou o apito de término do teste.
10.9.5.3 A correta realização do teste de corrida de 12 minutos levará em consideração as seguintes
observações:
a) o tempo oficial do teste será controlado por relógio do coordenador do teste, sendo o único que servirá de
referência para o início e o término do teste;
b) orienta-se que, após o apito que indica o término do teste, o candidato não pare bruscamente a corrida,
evitando ter um mal súbito e que continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente),
no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término do teste;
c) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada pela Banca
Examinadora.
10.9.5.4 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 minutos:
a) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.);
b) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após o soar do apito encerrando a
prova;
c) não aguardar a presença do fiscal que irá aferir precisamente a metragem percorrida;
d) abandonar a pista antes da liberação do fiscal.
10.9.5.5 O teste será realizado em uma única tentativa.
10.9.5.6 Será eliminado do concurso o candidato que não percorrer a distância mínima estabelecida abaixo:
a) o candidato do sexo masculino que não percorrer a distância de 2.200 metros em 12 minutos;
b) a candidata do sexo feminino que não percorrer a distância de 1.800 metros em 12 minutos.
10.9.5.6.1 Será eliminado do concurso o candidato que realizar procedimento proibido, previsto neste edital.
10.9.5.7 O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas,
apropriada para corrida e com marcação escalonada a cada 10 metros.
10.9.5.7.1 O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de
cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes.
10.10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS EXAMES BIOFÍSICOS
10.10.1 O candidato que não realizar os exames biofísicos ou não atingir a performance mínima em qualquer
um dos testes ou que não comparecer para a realização destes ou que infringir qualquer proibição prevista
neste edital, independentemente do resultado alcançado nos testes físicos, será considerado inapto e,
consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame.
10.10.2 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições,
cãibras, Covid-19, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos exames biofísicos
ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido
qualquer tratamento privilegiado.
10.10.2.1 À candidata que, no dia da realização dos exames biofísicos, apresentar atestado médico que
comprove seu estado de gravidez, será facultada nova data para a realização do referido dos exames após
120 dias a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da
Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso.
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10.10.2.2 A candidata deverá comparecer ao local, na data e no horário de realização dos exames, munida
de atestado médico original, ou de cópia autenticada, em cartório, no qual deverá constar, expressamente,
o estado de gravidez, o período gestacional em que se encontra, a data provável do parto, bem como a data,
a assinatura, o carimbo e o CRM do profissional que o emitiu.
10.10.2.3 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação da candidata para a
realização dos exames biofísicos, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento.
10.10.2.4 A candidata que não entregar o atestado médico citado no subitem 10.10.2.2 deste edital e se
recusar a realizar os exames biofísicos alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso.
10.10.2.5 A candidata que apresentar o atestado médico que comprove estado de gravidez e, ainda assim,
desejar realizar os exames biofísicos, deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que a
candidata está apta a realizar os exames biofísicos ou a realizar exercícios físicos.
10.10.2.6 A candidata deverá encaminhar, por meio de link específico a ser disponibilizado no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21 e em período a ser informado no edital de
resultado provisório dos exames biofísicos, novo laudo médico no qual deverá constar expressamente a data
de realização do parto ou do fim do período gestacional (no caso de aborto), bem como a assinatura, o
carimbo e o CRM do médico que o emitiu.
10.10.2.7 A candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados médicos nos dois momentos ou que
apresentá-los em desconformidade com os subitens 10.10.2.1 a 10.10.2.6 deste edital será eliminada do
concurso.
10.10.2.8 Os atestados médicos serão retidos pelo Cebraspe e, em hipótese alguma, serão fornecidas cópias
à candidata.
10.10.2.9 Caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores aos exames biofísicos, será
automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar os exames biofísicos após 120 dias a
contar da data do parto, ou fim do período gestacional.
10.10.2.10 As candidatas enquadradas no disposto no subitem 10.10.2.1 serão convocadas para realização
dos exames biofísicos por meio de edital específico. A data de convocação respeitará o período mínimo de
120 dias entre a data do parto ou do fim do período gestacional e a data de realização dos referidos exames.
10.10.3 Será considerado apto nos exames biofísicos o candidato que atingir a performance mínima nos
quadro testes realizados.
10.10.4 Os exames biofísicos serão gravados em vídeo pela banca.
10.10.4.1 O candidato que se recusar a ter os seus exames biofísicos gravados em vídeo será eliminado do
concurso.
10.10.4.2 Para efeito de registro, após o término dos testes de flexão de braço na barra fixa (sexo masculino),
estático de barra (sexo feminino), flexão abdominal (sexos masculino e feminino) e impulsão horizontal
(sexos masculino e feminino), o aplicador deverá informar, de maneira audível, para a câmera, o número de
repetições (flexão de braço na barra fixa), o tempo atingido (estático de barra) e a distância alcançada
(impulsão horizontal) e o número de repetições (flexão abdominal).
10.10.4.3 Será disponibilizado, para efeito de recurso, o registro da gravação dos testes de flexão de braço
na barra fixa (sexo masculino), estático de barra (sexo feminino), flexão abdominal (sexos masculino e
feminino) e de impulsão horizontal (sexos masculino e feminino), conforme procedimentos disciplinados no
edital de resultado provisório nos exames biofísicos.
10.10.4.4 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório nos exames biofísicos
deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
10.10.4.5 Demais informações a respeito dos exames biofísicos constarão de edital específico de convocação
para essa fase.
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11 DO EXAME PSICOTÉCNICO
11.1 Serão convocados para o exame psicotécnico os candidatos considerados aptos nos exames biofísicos.
11.1.1 Os candidatos que não forem convocados para o exame psicotécnico estarão automaticamente
eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
11.2 O exame psicotécnico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, consistirá na aplicação e na
avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas, que permitam identificar a compatibilidade de requisitos
psicológicos do candidato com as atribuições do cargo.
11.3 Serão avaliados os requisitos psicológicos necessários ao cargo, nas três dimensões psicológicas,
conforme o extrato do perfil a seguir.
11.3.1 Personalidade: responsabilidade, controle emocional, tomada de decisão, dinamismo, planejamento,
relacionamento interpessoal, persistência, liderança, assertividade, comunicabilidade, iniciativa, criatividade
e organização.
11.3.2 Raciocínio: inteligência, raciocínio espacial e raciocínio verbal.
11.3.3 Habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção difusa/dividida e memória.
11.4 Serão avaliados os requisitos restritivos, que fazem parte da dimensão de personalidade, tais como: a
agressividade inadequada, a impulsividade exacerbada e a ansiedade exacerbada.
11.5 O exame psicotécnico de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros
estabelecidos na Lei Federal nº 4.878/1965, no Decreto Federal nº 9.739, de 28 de março de 2019, e nas
Resoluções do Conselho Federal de Psicologia nº 10/2005, nº 02/2016 e nº 009/2018.
11.6 O exame psicotécnico será realizado por banca examinadora constituída por membros regularmente
inscritos no Conselho Regional de Psicologia.
11.7 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP,
em conformidade com a Resolução nº 009/2018.
11.8 O resultado no exame psicotécnico será obtido por meio da análise dos instrumentos psicológicos
utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao
desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
11.9 No exame psicotécnico, o candidato será considerado apto ou inapto.
11.9.1 O candidato considerado inapto no exame psicotécnico ou que não comparecer ao exame, no local,
na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado
do concurso.
11.9.2 Será considerado apto o candidato que apresentar características de personalidade, raciocínio e
habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições
inerentes ao cargo. O candidato que não apresentar as características mencionadas será considerado inapto.
11.10 A inaptidão no exame psicotécnico não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou)
existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos
exigidos para o exercício do cargo pretendido.
11.11 A publicação do resultado no exame psicotécnico listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao
que preceitua o art. 6º da Resolução CFP nº 2, de 21 de janeiro de 2016.
11.12 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio
da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, bem como a possibilidade de interpor recurso.
11.12.1 Para conhecer o resultado no exame psicotécnico, o candidato deverá solicitá-lo no período
informado em edital a ser divulgado oportunamente.
11.12.2 A sessão de conhecimento das razões da inaptidão é o procedimento técnico, de caráter
exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu
resultado e esclarece suas eventuais dúvidas.
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11.13 Durante a sessão de conhecimento das razões da inaptidão, o candidato receberá o laudo psicológico
que apresentará o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os
instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão no exame
psicotécnico.
11.14 O resultado obtido no exame psicotécnico poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo
candidato com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representálo no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe.
11.14.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na sessão de conhecimento
das razões da inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de
Identidade Profissional de Psicólogo.
11.15 Na sessão de conhecimento das razões da inaptidão, serão apresentados aos psicólogos contratados e
apenas a esses, os manuais técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados.
11.16 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das
Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir o material técnico apresentado (apostilas de
aplicação, testes psicológicos, folhas de respostas do candidato, dentre outros).
11.17 Demais informações a respeito do exame psicotécnico constarão em edital específico de convocação
para essa etapa.
11.18 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NO EXAME PSICOTÉCNICO
11.18.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório no exame psicotécnico
deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
11.18.2 Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado inapto no exame psicotécnico
e que não interpuser recurso tempestivamente.
11.18.3 O candidato considerado inapto no exame psicotécnico poderá interpor recurso, orientado ou não
pelo seu psicólogo representante.
11.18.4 Será facultado ao candidato anexar outros documentos ao interpor seu recurso. Contudo, deve-se
observar que o recurso administrativo levará em conta os resultados apresentados pelo candidato no
momento do exame do certame.
11.18.5 A banca avaliadora dos recursos será independente da Banca Examinadora, ou seja, será composta
por psicólogos que não participaram das outras fases do exame psicotécnico.
11.18.6 Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso, for
considerado inapto no exame psicotécnico.
12 DOS EXAMES BIOMÉDICOS E TOXICOLÓGICO
12.1 Serão convocados para os exames biomédicos e toxicológico os candidatos considerados aptos no
exame psicotécnico.
12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biomédicos e toxicológico estarão
automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
12.2 Nos exames biomédicos e toxicológico, de caráter eliminatório, o candidato será considerado apto ou
inapto.
12.3 Os exames biomédicos e toxicológico objetivam aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde
física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.
12.4 Os exames biomédicos estarão sob a responsabilidade de junta médica designada pela SEAD/SE.
12.4.1 O exame toxicológico estará sob a responsabilidade de junta médica designada pelo Cebraspe.
12.5 Os exames biomédicos compreenderão, além de avaliação clínica (consulta médica) realizada por junta
médica designada pela SEAD/SE, o envio de exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos
decorrentes de avaliações médicas especializadas, cuja relação consta do subitem 12.5.10 deste edital.
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12.5.1 Serão aceitos exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações
médicas especializadas realizados, no máximo, nos 90 dias anteriores à data de entrega dos exames.
12.5.2 O candidato submetido à avaliação médica das condições de saúde deverá apresentar à junta médica
os exames laboratoriais e complementares e laudos médicos decorrentes de avaliações médicas
especializadas, previstos no subitem 12.5.10 deste edital. A junta médica, a seu critério, poderá solicitar,
ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, e de outras avaliações médicas
especializadas além daquelas previstas neste edital, para fins de elucidação diagnóstica.
12.5.3 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, as avaliações médicas especializadas e os exames
laboratoriais e complementares necessários.
12.5.3.1 Não serão fornecidas pela Secretaria de Segurança cópias dos exames apresentados.
12.5.4 Em todos os exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações
médicas especializadas, além do nome do candidato, deverão constar obrigatoriamente, a assinatura, a
especialidade (com o número de Registro de Qualificação de Especialista – RQE, ou na ausência desse, de
documentos comprobatórios de especialidade médica indicados no art. 1º da Resolução nº 1.960/2010 do
Conselho Federal de Medicina [CFM], publicada no Diário Oficial da União de 12 de janeiro de 2011, seção I,
p. 96) e o número do registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de
inautenticidade destes a inobservância ou a omissão do referido número.
12.5.4.1 No caso dos exames de imagem e radiológicos (ecodopplercardiograma, ultrassonografia do abdome
total, radiografias do tórax e da coluna vertebral, oftalmológicos etc.), além do laudo médico descritivo, o
candidato deverá obrigatoriamente apresentar as imagens em alta resolução.
12.5.5 Os relatórios das avaliações médicas especializadas, os exames laboratoriais e complementares
apresentados serão considerados em seu conjunto pela junta médica, em complementação à avaliação
médica das condições de saúde.
12.5.6 A partir da análise dos exames biomédicos, da avaliação dos relatórios das consultas médicas
especializadas e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares entregues, o candidato será
considerado apto ou inapto.
12.5.7 A junta médica, após a análise dos exames biomédicos, dos laudos médicos decorrentes de avaliações
médicas especializadas e dos exames laboratoriais e complementares dos candidatos, emitirá parecer
conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um.
12.5.8 A junta médica poderá solicitar apresentação de exames e avaliações especializadas faltantes, que
tenham sido apresentadas com algum tipo de erro, de vício ou de forma incompleta.
12.5.8.1 A junta médica poderá solicitar para fins de elucidação diagnóstica, a apresentação de outros exames
laboratoriais, complementares e de relatórios de consultas médicas especializadas além dos previstos no
subitem 12.5.10 deste edital.
12.5.8.2 Na fase de recurso, desde que solicitados pela junta médica, serão aceitos laudos/relatórios de
consultas médicas especializadas e exames laboratoriais previstos no subitem 12.5.10 deste edital e exames
laboratoriais complementares aos previstos no referido subitem.
12.5.9 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer à avaliação médica ou que for
considerado inapto nos exames biomédicos e toxicológico.
12.5.10 Deverão ser apresentados pelos candidatos, conforme procedimentos descritos no edital de
convocação, os seguintes exames médicos (todos com laudos conclusivos) e avaliações médicas
especializadas:
I – sangue: hemograma completo (com contagem de plaquetas), glicemia de jejum, ureia, creatinina,
colesterol total, triglicérides, gama glutaril transferase (gama-GT), fosfatase alcalina, transaminases (TGO e
TGP), HBsAg, Anti HBs, Anti HCV e tipagem sanguínea (grupo ABO e fator Rh);
27

https://bit.ly/CURSOS-PC-SE
II – urina: Elementos Anormais e Sedimento (EAS);
III – fezes: Exame Parasitológico de Fezes (EPF);
IV – outros exames:
a) teste ergométrico;
b) radiografia de tórax em projeções póstero-anterior (PA) e perfil esquerdo, com imagens em alta resolução,
e com laudo descritivo e conclusivo;
c) exames oftalmológicos: laudo descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por especialista
(oftalmologista) que deve adicionar e obrigatoriamente citar os seguintes aspectos (e resultados de exames
médicos):
c1) acuidade visual sem correção;
c2) acuidade visual com correção;
d) audiometria tonal, com registros gráficos e com laudo descritivo e conclusivo;
e) espirografia
VI – psiquiátrico: laudo descritivo e conclusivo de consulta médica psiquiátrica realizada por médico
especialista (psiquiatra), que deve obrigatoriamente citar: consciência, orientação, atenção, pensamento
(curso, forma e conteúdo), memória, senso-percepção, humor/afeto, cognição/inteligência, capacidade de
tirocínio e juízo crítico, linguagem, uso (ou não) de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), que deve
obrigatoriamente seguir modelo constante do Anexo III deste edital;
12.6 O exame toxicológico, de responsabilidade do Cebraspe, objetiva aferir se o candidato usa ou usou, nos
últimos 180 dias contados a partir da data da coleta desse exame, um ou mais das seguintes substâncias
entorpecentes (e seus metabólitos) que podem causar dependência química ou psíquica: maconha;
metabólitos do delta-9 THC; cocaína e seus metabólitos; anfetaminas (inclusive metabólitos e seus
derivados); merla; opiáceos; e psicofármacos.
12.6.1 O exame toxicológico, de caráter eliminatório, compreenderá o envio, por upload, de exame
toxicológico (antidrogas) para substâncias entorpecentes (e seus metabólitos), cuja relação consta do
subitem 12.6.2 deste edital.
12.6.2 Deverá ser enviado pelos candidatos exame toxicológico com larga janela de detecção (mínima de 180
dias) realizado por meio de amostra de queratina para detecção de:
a) maconha;
b) metabólitos do delta-9 THC;
c) cocaína e seus metabólitos;
d) anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados);
e) merla;
f) opiáceos; e
g) psicofármacos.
12.6.2.1 Ao inscrever-se no certame, o candidato autoriza a coleta de material para realização de outros
exames toxicológicos (antidrogas), a qualquer tempo, no interesse da SEAD/SE.
12.6.2.2 Será considerado inapto na fase de exame toxicológico e eliminado do concurso público, o candidato
que apresentar resultado positivo no exame toxicológico (ou antidrogas) para uma ou mais das seguintes
substâncias entorpecentes (e seus metabólitos) que podem causar dependência química ou psíquica:
maconha; metabólitos do delta-9 THC; cocaína e seus metabólitos; anfetaminas (inclusive metabólitos e seus
derivados); merla; opiáceos; e psicofármacos, realizados na fase de exame toxicológico ou a qualquer tempo,
durante a realização do concurso.
12.6.2.3 Será aceito exame toxicológico (antidrogas), realizado por meio de amostra de queratina, com larga
janela de detecção (180 dias contados a partir da data de coleta desse exame).
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12.6.3 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, o exame toxicológico (antidrogas) necessário.
12.6.4 Não serão fornecidas pelo Cebraspe cópias do exame enviado.
12.6.5 No exame toxicológico enviado deverá conter, além do nome completo do candidato, o número do
documento de identificação válido, a data da coleta do exame, e o tipo de material coletado, sendo motivo
de inautenticidade deste a inobservância ou a omissão desses aspectos.
12.6.6 O exame toxicológico (antidrogas) enviado será avaliado por junta médica.
12.6.7 A partir da avaliação do exame toxicológico, o candidato será considerado apto ou inapto.
12.6.8 O candidato considerado inapto no exame toxicológico será eliminado e não terá classificação alguma
no concurso público.
12.7 EXAMES CLÍNICOS E COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO DA APTIDÃO LABORAL
a) cabeça e pescoço (anamnese + exame físico);
b ouvido e audição (anamnese + exame físico + audiometria);
c) olhos e visão ( anamnese + exame físico + avaliação oftalmológica);
d) boca, nariz, laringe, traquéia e esôfago ( anamnese + exame físico);
e) pele e tecido celular subcutâneo ( anamnese + exame físico);
f) sistema pulmonar (anamnese + exame físico + rx do tórax + teste ergométrico);
g) sistema cardiovascular ( anamnese + exame físico + teste ergométrico);
h) abdome e trato intestinal ( anamnese + exame físico + exames laboratoriais);
i) aparelho genito-urinário ( anamnese + exame físico + exames laboratoriais);
j) aparelho locomotor ( anamnese + exame físico + espinografia);
k) doenças metabóilicas e endócrinas (anamnese + exame físico + exames laboratoriais);
l) sangue e órgãos hematopoiéticos ( anamnese + exame físico + exames laboratoriais);
m) doenças neurológicas ( anamnese + exame físico);
n) doenças psiquiátricas (anamnese + avaliação psiquiátrica);
o) doenças reumatológicas ( anamnese + exame físico);
p) tumores e neoplasias (anamnese);
q) antidrogas (exame toxicológico).
12.7.1 Os candidatos deverão ser avaliados pelo médico perito responsável pelo exame admissional, baseado
em anamnese, exame físico, exames complementares, laudo especializado em psiquiatria e outros — caso o
perito médico veja a necessidade da realização —, além do preenchimento pelo candidato dos quesitos para
exame de admissão, cabendo exclusivamente aos médicos peritos a avaliação das comorbidades que
porventura incapacitem o candidato para o exercício do seu cargo, concluindo os exames biomédicos com a
aptidão ou inaptidão para os referidos cargos.
12.8 Demais informações a respeito dos exames biomédicos e toxicológico constarão de edital específico de
convocação para essa etapa.
12.9 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório nos exames biomédicos e
toxicológico deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
13 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA
13.1 Serão convocados para o preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) todos os
candidatos considerados aptos nos exames biomédicos e toxicológico.
13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a sindicância de vida pregressa estarão
automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
13.1.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, que se
estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e
profissionais.
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13.2 Constatados antecedentes criminais de candidato às vagas do concurso, a Polícia Civil do Estado de
Sergipe enviará a documentação comprobatória de tal situação à Comissão do Concurso.
13.3 O candidato que não apresentar documentação para sua defesa no prazo estabelecido será eliminado
do concurso.
13.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, a FIC, a ser disponibilizada oportunamente.
13.5 Durante todo o período do concurso público, o candidato deverá manter atualizados os dados
informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstancialmente qualquer outro fato relevante para a
sindicância, nos termos do edital.
13.6 O candidato deverá apresentar, em momento definido em edital de convocação específico, os originais
ou cópia autenticada em cartório ou, ainda, documento emitido digitalmente que tenha o respectivo
mecanismo de autenticação dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no
certame:
I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos 5
anos:
a) da Justiça Federal;
b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;
c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino;
d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino;
II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral;
III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos 5
anos;
IV – certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos 5 (cinco)
anos.
13.7 O candidato que não entregar qualquer um dos documentos citados no subitem 13.6 deste edital, no
prazo disposto em edital específico, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no
concurso.
13.8 Não serão fornecidas pela PCSE cópias dos documentos apresentados.
13.9 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 dias anteriores à data de entrega fixada
em edital e dentro do prazo de validade específico constante da certidão.
13.10 Demais informações a respeito da sindicância de vida pregressa constarão de edital específico de
convocação para esta fase.
13.11 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na sindicância de vida
pregressa deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
14 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
14.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aptos no exame médico e indicados na
sindicância de vida pregressa.
14.1.1 Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos serão eliminados e não terão classificação
alguma no concurso.
14.2 A avaliação de títulos valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja
superior a esse valor.
14.3 Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, expedidos até a data da envio, observados os
limites de pontos do quadro a seguir.
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
VALOR DE
VALOR MÁXIMO
ALÍNEA
TÍTULO
CADA TÍTULO
DOS TÍTULOS
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A

B

C

Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado
(título de doutor) na área das Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Exatas e da Terra. Também será aceito
certificado/declaração de conclusão de curso de Doutorado,
desde que acompanhado de histórico escolar.
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado
(título de mestre) na área das Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Exatas e da Terra. Também será aceito
certificado/declaração de conclusão de curso de Mestrado,
desde que acompanhado de histórico escolar.
Certificado de curso de pós-graduação em nível de
especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área
das Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra.
Também será aceita a declaração de conclusão de pósgraduação em nível de especialização, desde que
acompanhada de histórico escolar.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

5,00

5,00

2,50

2,50

1,25

2,50

10,00

14.4 Receberá nota zero o candidato que não enviar a imagem dos títulos na forma, no prazo e no horário
estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos.
14.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via correio eletrônico e(ou) via requerimento
administrativo.
14.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não pontuação, a correta indicação, no
sistema de upload da documentação da avaliação de títulos, da alínea a que se refere cada conjunto de
imagens submetidas.
14.6.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de cada
imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB.
14.6.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato conferir se as imagens incluídas dizem respeito a cada
alínea indicada no sistema de upload. As imagens que não forem condizentes com a alínea indicada serão
desconsideradas para fins de análise.
14.6.3 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os que não forem submetidos da forma
estabelecida no sistema de upload.
14.7 O envio da documentação constante do subitem 14.11 deste edital é de responsabilidade exclusiva do
candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa
documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão
somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.
14.8 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 14.11 deste edital.
14.8.1 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de
carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações.
14.9 A veracidade das informações prestadas no envio da imagem dos títulos será de inteira responsabilidade
do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações
inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do
concurso. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936/1979.
14.10 Será de inteira responsabilidade do candidato o envio das imagens legíveis dos títulos no período e na
forma previstos neste edital e no edital de convocação para essa fase.
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14.11 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS
14.11.1 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado,
será aceito imagem legível o diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC). Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de
doutorado ou mestrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, desde que acompanhado do
histórico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em que foi aprovado e
as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação. Caso o histórico
ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração
não será aceito(a).
14.11.1.1 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma,
desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a Língua Portuguesa por
tradutor juramentado, nos termos do subitem 14.12 deste edital.
14.11.1.2 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os títulos
referentes ao mestrado e ao doutorado.
14.11.2 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização, será aceito
imagem legível do certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo
com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita declaração de conclusão
de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a
carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação
e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE ou está
de acordo com as normas do extinto CFE.
14.11.2.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da Lei nº 9394/1996, do CNE ou está
de acordo com as normas do extinto CFE, deverá ser anexada uma declaração do responsável pela
organização e realização do curso atestando que o este atendeu a uma das normas estipuladas no subitem
14.11.2 deste edital.
14.12 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua
Portuguesa por tradutor juramentado.
14.13 Cada título será considerado uma única vez.
14.14 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de Pontos para a
Avaliação de Títulos, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no subitem 14.2 deste
edital serão desconsiderados.
14.15 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos deverá
observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
14.16 A nota final na avaliação de títulos (NFAT) será a soma das notas obtidas nos títulos apresentados pelo
candidato.
15 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO
15.1 A nota final no concurso (NFC) será o somatório da nota final nas provas objetivas (NFPO), da nota final
na prova discursiva (NFPD) e da nota final na avaliação de títulos (NFAT).
15.2 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicados os critérios de desempate constantes do item 16
deste edital, os candidatos serão listados em ordem de classificação, de acordo com os valores decrescentes
das notas finais no concurso.
15.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararam com deficiência, se não eliminados no concurso e
forem considerados pessoas com deficiência na perícia médica, terão seus nomes publicados em lista à parte
e figurarão também na lista de classificação geral.
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15.4 Os candidatos que, no ato da inscrição, se autodeclararam negros, se não eliminados no concurso e
forem considerados pessoas negras no procedimento de heteroidentificação, terão seus nomes publicados
em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.
15.5 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se
para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
15.6 O candidato aprovado em todas as fases previstas neste edital, classificado dentro do número de vagas
autorizadas pelo Governo do Estado, será, depois da nomeação e posse, matriculado automaticamente no
Curso de Instrução e Preparação Técnico-Profissional, a ser ministrado pela Academia de Polícia Civil –
ACADEPOL.
16 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
16.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme art. 27,
parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;
c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;
d) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos gerais P1;
e) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos gerais P1;
f) obtiver a maior nota na prova discursiva;
g) tiver maior idade;
h) tiver exercido a função de jurado (conforme art. 440 do Código de Processo Penal).
i) for doador regular de sangue (conforme art. 1º da Lei Estadual nº 7.923, de 4 de novembro de 2014);
16.1.1 Os candidatos que seguirem empatados até a aplicação da alínea “g” do subitem 16.1 deste edital
serão convocados, antes do resultado final no concurso, para a apresentação da imagem legível da certidão
de nascimento para verificação do horário do nascimento para fins de desempate.
16.1.1.1 Para os candidatos convocados para apresentação da certidão de nascimento que não apresentarem
a imagem legível da certidão de nascimento, será considerada como hora de nascimento 23 horas 59 minutos
e 59 segundos.
16.1.2 Os candidatos a que se refere a alínea “h” do subitem 16.1 deste edital serão convocados, antes do
resultado final do concurso, para a entrega da documentação que comprovará o exercício da função de
jurado.
16.1.2.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem 16.1.2 deste edital, serão aceitas certidões,
declarações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos
pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado,
nos termos do art. 440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 2008, data da entrada em vigor da Lei nº
11.689/2008.
16.1.3 Os candidatos a que se refere a alínea “i” do subitem 16.1 deste edital deverão enviar, durante o
período de inscrição, via upload, a imagem do comprovante de que realizou, nos últimos 12 meses, três
doações de sangue, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual nº 7.923/2014.
16.1.3.1 O candidato impossibilitado, por razões clínicas, de ser doador, tem direito a atestar sua condição,
recebendo o mesmo benefício destinado ao doador regular, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº
7.923/2014.
17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos
comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.
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17.2 Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetuados os casos específicos previstos
na legislação vigente para atendimento especializado para a realização das provas.
17.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Estado de Sergipe e(ou)
divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21.
17.3.1 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas por meio dos editais de
resultados. Não serão fornecidas informações que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos nesses
editais.
17.4 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de Atendimento ao
Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448-0100, ou via internet, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, ressalvado o disposto no subitem 17.6 deste
edital, e por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.
17.5 O candidato que desejar relatar ao Cebraspe fatos ocorridos durante a realização do concurso deverá
fazê-lo junto à Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, postando correspondência para a Caixa
Postal 4488, CEP 70842-970, Brasília/DF ou enviando e-mail para o endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.
17.6 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.
O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do
subitem 17.3 deste edital.
17.6.1 Não serão fornecidos informações e documentos pessoais de candidatos a terceiros, em atenção ao
disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
17.7 O candidato poderá protocolar requerimento relativo ao concurso, por meio de correspondência ou email instruído com cópia do documento de identidade e do CPF. O requerimento poderá ser feito
pessoalmente mediante preenchimento de formulário próprio, à disposição do candidato na Central de
Atendimento ao Candidato do Cebraspe, no horário das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos,
ininterruptamente, exceto sábados, domingos e feriados, observado o subitem 17.5 deste edital.
17.8 O candidato que desejar corrigir o nome fornecido durante o processo de inscrição deverá entregar
requerimento de solicitação de alteração de dados cadastrais das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30
minutos (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento
ao Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF, ou enviar, via SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento, para a Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe – PC/SE 2021 (Solicitação de
alteração de dados cadastrais) – Caixa Postal 4488, CEP 70842-970, Brasília/DF, ou via e-mail, para o endereço
eletrônico sac@cebraspe.org.br, acompanhado de cópia dos documentos que contenham os dados corretos
e cópia da sentença homologatória de retificação do registro civil.
17.8.1 O candidato que solicitar a alteração de nome, nos termos do subitem 17.8 deste edital, terá o seu
nome atualizado na base de dados do Cebraspe para os eventos com inscrições abertas e para os futuros
eventos.
17.9 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de uma hora do horário fixado para seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta
preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento
da taxa de inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis,
lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha durante a realização das provas.
17.10 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
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carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais
de habilitação em papel (somente o modelo com foto).
17.10.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais;
carteira nacional de habilitação digital (modelo eletrônico); carteiras de estudante; carteiras funcionais sem
valor de identidade; documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados, cópia do documento de
identidade, ainda que autenticada ou protocolo do documento de identidade.
17.11 Por ocasião da realização das fases, o candidato que não apresentar documento de identidade original,
na forma definida no subitem 17.10 deste edital, não poderá realiza-las e será automaticamente eliminado
do concurso público.
17.12 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação documento
(original ou cópia simples) que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 90
dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de
assinaturas em formulário próprio. O documento de registro da ocorrência será retido pela equipe de
aplicação.
17.12.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
17.12.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o Cebraspe poderá proceder à
coleta de dado biométrico de candidatos no dia de realização das provas.
17.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em edital ou em
comunicado.
17.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para
seu início.
17.15 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo,
uma hora após o início das provas.
17.15.1 A inobservância do subitem 17.15 deste edital acarretará a não correção das provas e,
consequentemente, a eliminação do candidato do concurso público.
17.16 O Cebraspe manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de acompanhamento
pelos candidatos.
17.17 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma.
17.18 O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso dos
últimos 15 minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
17.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão
do afastamento de candidato da sala de provas.
17.20 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento ao local de
realização das provas nos dias e horários determinados implicará a eliminação automática do candidato.
17.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização
de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro
material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação.
17.22 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou)
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar,
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relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico,
fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens
etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa
de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).
17.22.1 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não será
permitido o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados no subitem 17.22 deste edital.
17.22.1.1 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à exceção dos
casos previstos na Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações. O candidato que estiver armado e for
amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da inscrição, conforme subitem 6.4.9.5
deste edital.
17.22.2 Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá
guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados,
telefone celular e qualquer outro equipamento eletrônico relacionado no subitem 17.22 deste edital.
17.22.2.1 Durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o seu telefone celular, ou qualquer
outro equipamento eletrônico, deve permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na
embalagem porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados,
incluindo alarmes. O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer
equipamento eletrônico entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante a
realização das provas.
17.22.2.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida
embaixo da carteira até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser
deslacrada fora do ambiente de provas.
17.22.3 O Cebraspe recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 17.22 deste
edital no dia de realização das provas.
17.22.4 O Cebraspe não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
17.22.5 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados.
17.23 No dia de realização das provas, o Cebraspe poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção
de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato
está portando material não permitido.
17.24 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de suas provas, o
candidato que durante a realização das provas:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não
forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no subitem 17.22
deste edital;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as
autoridades presentes ou com os demais candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer
outro meio que não os permitidos;
f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
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g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou o documento de texto definitivo;
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou no documento de texto
definitivo;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em
qualquer etapa do concurso público;
l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido deferimento de atendimento especial,
conforme previsto no subitem 6.4.9.5 deste edital;
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no
material de prova que lhe for entregue;
r) não permitir a coleta de dado biométrico;
s) descumprir as medidas de proteção em razão da pandemia do novo coronavírus a serem oportunamente
divulgadas.
17.25 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha
de impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, o Cebraspe tem a prerrogativa para entregar
ao candidato prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de
sala e de coordenação.
17.26 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação
dessas ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de
avaliação e de classificação.
17.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será
automaticamente eliminado do concurso público.
17.28 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará
a eliminação do candidato.
17.29 Serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das medidas de proteção que serão
adotadas no dia de realização das provas, em razão da pandemia do novo coronavírus.
17.30 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação
da homologação do resultado final, não havendo prorrogação.
17.31 O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe
enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de
Atendimento ao Candidato do Cebraspe, na forma dos subitens 17.7 ou 17.8 deste edital, conforme o caso,
e perante a SEAD/SE, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. São de exclusiva
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu
endereço.
17.32 As despesas relativas à participação em todas as fases do concurso e à apresentação para os exames
da perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência e para os exames pré-admissionais
correrão às expensas do próprio candidato.
17.33 As alterações de legislação com entrada em vigor até a data de publicação deste edital serão objeto de
avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes do item 18 deste edital.
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17.34 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em
dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos
de avaliação constantes do item 18 deste edital.
17.34.1 As jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de
elaboração questões, desde que publicadas até 30 dias antes da data de realização das provas.
17.35 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital.
17.36 Os casos omissos serão resolvidos pelo Cebraspe e pela SEAD/SE.
18 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
18.1 HABILIDADES
18.1.1 Os itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado,
abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de
raciocínio.
18.2 CONHECIMENTOS
18.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme descritos a seguir.
18.1.2 Cada item das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação.
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de
tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego das letras. 3.2 Emprego da acentuação
gráfica. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação,
substituição e repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego/correlação
de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação
entre orações e entre termos da oração. 5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da
oração. 5.3 Emprego dos sinais de pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal
indicativo de crase. 5.6 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescritura de frases e parágrafos do texto. 6.1
Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.2 Retextualização de diferentes gêneros e níveis de
formalidade.
ATUALIDADES E CONHECIMENTOS SOBRE O ESTADO DE SERGIPE: 1 Tópicos relevantes e atuais de diversas
áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas
vinculações históricas. 2 Índios em Sergipe. 3 Processo de ocupação e povoamento do território sergipano. 4
Economias fundadoras. 5 Regiões geoeconômicas. 6 Estrutura do poder e a sociedade colonial sergipana. 7
Sergipe nas sucessivas fases da República brasileira. 8 Condicionantes geoambientais (clima, recursos
minerais, relevo e solo, recursos hídricos, vegetação). 9 Dinâmica populacional. 10 Rede urbana e organização
do espaço. 11 Formação metropolitana de Aracaju. 12 Política, sociedade e economia no Sergipe
contemporâneo. 13 Potencialidades e perspectivas para o desenvolvimento econômico e social. 14 Formação
e expressão da cultura sergipana. 15 Educação em Sergipe.
ÉTICA: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e
função pública. 5 Ética no setor público.
NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS: 1 Teoria geral dos direitos humanos. 1.1 Conceitos, terminologia,
estrutura normativa, fundamentação. 2 Afirmação histórica dos direitos humanos. 3 Direitos humanos e
responsabilidade do Estado. 4 Direitos humanos na Constituição Federal. 5 Política Nacional de Direitos
Humanos. 6 A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos.
RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e
conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 Tabelasverdade. 3.3 Equivalências. 3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5
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Princípios de contagem e probabilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo
problemas aritméticos, geométricos e matriciais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 1: AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Noções de organização administrativa. 1.1 Centralização,
descentralização, concentração e desconcentração. 1.2 Administração direta e indireta. 1.3 Autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 2 Ato administrativo. 2.1 Conceito, requisitos,
atributos, classificação e espécies. 3 Agentes públicos. 3.1 Legislação pertinente. 3.1.1 Lei Estadual
nº 2.148/1977 e suas alterações e Lei Complementar nº 16/1994. 3.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis.
3.2 Disposições doutrinárias. 3.2.1 Conceito. 3.2.2 Espécies. 3.2.3 Cargo, emprego e função pública. 4 Poderes
administrativos. 4.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 4.2 Uso e abuso do poder. 5 Licitação.
5.1 Princípios. 5.2 Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. 5.3 Modalidades. 5.4 Tipos. 5.5
Procedimento. 6 Controle da administração pública. 6.1 Controle exercido pela administração pública. 6.2
Controle judicial. 6.3 Controle legislativo. 7 Responsabilidade civil do Estado. 7.1 Responsabilidade civil do
Estado no direito brasileiro. 7.1.1 Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 7.1.2 Responsabilidade por
omissão do Estado. 7.2 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 7.3 Causas
excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 8 Regime jurídico-administrativo. 8.1 Conceito. 8.2
Princípios expressos e implícitos da administração pública.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e
coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade;
cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos
coletivos, sociais e políticos. 2 Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de
governo. 3 Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança
pública. 4 Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; meio ambiente; família, criança,
adolescente, idoso, índio.
NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Princípios básicos. 2 Aplicação da lei penal.
2.1 A lei penal no tempo e no espaço. 2.2 Tempo e lugar do crime. 2.3 Territorialidade e extraterritorialidade
da lei penal. 3 O fato típico e seus elementos. 3.1 Crime consumado e tentado. 3.2 Ilicitude e causas de
exclusão. 3.3 Excesso punível. 4 Crimes contra a pessoa. 5 Crimes contra o patrimônio. 6 Crimes contra a fé
pública. 7 Crimes contra a Administração Pública. 8 Inquérito policial. 8.1 Histórico, natureza, conceito,
finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de cognição, valor probatório, formas de
instauração, notitia criminis, delatio criminis, procedimentos investigativos, indiciamento, garantias do
investigado; conclusão. 9 Prova. 9.1 Preservação de local de crime. 9.2 Requisitos e ônus da prova. 9.3
Nulidade da prova. 9.4 Documentos de prova. 9.5 Reconhecimento de pessoas e coisas. 9.6 Acareação. 9.7
Indícios. 9.8 Busca e apreensão. 10 Restrição de liberdade. 10.1 Prisão em flagrante. 10.2 Prisão preventiva.
10.3 Prisão temporária. 10.4 Prisão domiciliar. 10.5 Relaxamento e liberdade provisória. 10.6 Medidas
cautelares diversas da prisão. 10.7 A implantação das audiências de custódia.
LEGISLAÇÃO: 1 Lei nº 11.343/2006 e suas alterações, Lei nº 13.869/2019, Lei nº 9.455/1997 e suas alterações,
Lei nº 8.069/1990 e suas alterações, Lei nº 10.826/2003 e suas alterações, Lei nº 9.605/1998 e suas
alterações, Lei nº 12.037/2009 e suas alterações, Lei nº 7.960/1989 e suas alterações, Lei nº 9.613/1998 e
suas alterações.
ESTATÍSTICA: 1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas
descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). 2 Probabilidade. 2.1 Definições básicas e axiomas. 2.2
Probabilidade condicional e independência. 2.3 Variáveis aleatórias discretas e contínuas. 2.4 Distribuição de
probabilidades. 2.5 Função de probabilidade. 2.6 Função densidade de probabilidade. 2.7 Esperança e
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momentos. 2.8 Distribuições especiais. 2.9 Distribuições condicionais e independência. 2.10 Transformação
de variáveis. 2.11 Leis dos grandes números. 2.12 Teorema central do limite. 2.13 Amostras aleatórias. 2.14
Distribuições amostrais. 3 Inferência estatística. 3.1 Estimação pontual: métodos de estimação, propriedades
dos estimadores, suficiência. 3.2 Estimação intervalar: intervalos de confiança, intervalos de credibilidade.
3.3 Testes de hipóteses: hipóteses simples e compostas, níveis de significância e potência de um teste, testet de Student, teste qui-quadrado. 4 Análise de regressão linear. 4.1 Critérios de mínimos quadrados e de
máxima verossimilhança. 4.2 Modelos de regressão linear. 4.3 Inferência sobre os parâmetros do modelo.
4.4 Análise de variância. 4.5 Análise de resíduos. 5 Técnicas de amostragem. 5.1 Amostragem aleatória
simples, estratificada, sistemática e por conglomerados. 5.2 Tamanho amostral.
CONTABILIDADE: 1 Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 2 Patrimônio: componentes, equação
fundamental do patrimônio, situação líquida, representação gráfica. 3 Atos e fatos administrativos: conceitos,
fatos permutativos, modificativos e mistos. 4 Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e
saldos. 5 Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 6 Escrituração:
conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de escrituração,
métodos e processos, regime de competência e regime de caixa. 7 Contabilização de operações contábeis
diversas: juros, descontos, tributos, aluguéis, variação monetária/cambial, folha de pagamento, compras,
vendas e provisões, depreciações e baixa de bens. 8 Balancete de verificação: conceitos, modelos e técnicas
de elaboração. 9 Balanço patrimonial: conceitos, objetivo, composição. 10 Demonstração de resultado de
exercício: conceito, objetivo, composição. 11 Lei nº 6.404/1976 e suas alterações, legislação complementar
e pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 12 Norma Brasileira de Contabilidade –
NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016.
INFORMÁTICA: 1 Conceito de internet e intranet. 2 Conceitos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. 2.1 Ferramentas e aplicativos
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes
sociais. 2.2 Noções de sistema operacional (ambientes Windows e LibreOffice). 2.3 Acesso à distância a
computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. 2.4 Edição
de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office). 3 Redes de computadores. 4 Conceitos de
proteção e segurança. 4.1 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 4.2 Aplicativos para segurança (antivírus,
firewall,
anti-spyware
etc.).
5
Redes
de
comunicação.
5.1
Introdução
a
redes
(computação/telecomunicações). 5.2 Noções básicas de transmissão de dados. 5.2.1 Tipos de enlace,
códigos, modos e meios de transmissão. 6 Metadados de arquivos.
NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL: 1 Perícia médico-legal: perícias médico-legais, perícia, peritos. 2 Documentos
legais: conteúdo e importância. 3 Traumatologia forense. 3.1 Energia de ordem física. 3.2 Energia de ordem
mecânica. 3.3 Lesões corporais: leve, grave e gravíssima e seguida de morte. 4 Tanatologia forense: causas
jurídicas da morte, diagnóstico de realidade da morte. 5 Sexologia forense. 6 Imputabilidade penal.
CARGO 2: ESCRIVÃO DE POLÍCIA
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Noções de organização administrativa. 1.1 Centralização,
descentralização, concentração e desconcentração. 1.2 Administração direta e indireta. 1.3 Autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 2 Ato administrativo. 2.1 Conceito, requisitos,
atributos, classificação e espécies. 3 Agentes públicos. 3.1 Legislação pertinente. 3.1.1 Lei Estadual
nº 2.148/1977 e suas alterações e Lei Complementar nº 16/1994. 3.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis.
3.2 Disposições doutrinárias. 3.2.1 Conceito. 3.2.2 Espécies. 3.2.3 Cargo, emprego e função pública. 4 Poderes
administrativos. 4.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 4.2 Uso e abuso do poder. 5 Licitação.
5.1 Princípios. 5.2 Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. 5.3 Modalidades. 5.4 Tipos. 5.5
Procedimento. 6 Controle da administração pública. 6.1 Controle exercido pela administração pública. 6.2
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Controle judicial. 6.3 Controle legislativo. 7 Responsabilidade civil do Estado. 7.1 Responsabilidade civil do
Estado no direito brasileiro. 7.1.1 Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 7.1.2 Responsabilidade por
omissão do Estado. 7.2 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 7.3 Causas
excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 8 Regime jurídico-administrativo. 8.1 Conceito. 8.2
Princípios expressos e implícitos da administração pública.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e
coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade;
cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos
coletivos, sociais e políticos. 2 Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de
governo. 3 Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança
pública. 4 Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; meio ambiente; família, criança,
adolescente, idoso, índio.
NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Princípios básicos. 2 Aplicação da lei penal.
2.1 A lei penal no tempo e no espaço. 2.2 Tempo e lugar do crime. 2.3 Territorialidade e extraterritorialidade
da lei penal. 3 O fato típico e seus elementos. 3.1 Crime consumado e tentado. 3.2 Ilicitude e causas de
exclusão. 3.3 Excesso punível. 4 Crimes contra a pessoa. 5 Crimes contra o patrimônio. 6 Crimes contra a fé
pública. 7 Crimes contra a administração pública. 8 Inquérito policial. 8.1 Histórico, natureza, conceito,
finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de cognição, valor probatório, formas de
instauração, notitia criminis, delatio criminis, procedimentos investigativos, indiciamento, garantias do
investigado; conclusão. 9 Prova. 9.1 Preservação de local de crime. 9.2 Requisitos e ônus da prova. 9.3
Nulidade da prova. 9.4 Documentos de prova. 9.5 Reconhecimento de pessoas e coisas. 9.6 Acareação. 9.7
Indícios. 9.8 Busca e apreensão. 10 Restrição de liberdade. 10.1 Prisão em flagrante. 10.2 Prisão preventiva.
10.3 Prisão temporária. 10.4 Prisão domiciliar. 10.5 Relaxamento e liberdade provisória. 10.6 Medidas
cautelares diversas da prisão. 10.7 A implantação das audiências de custódia.
LEGISLAÇÃO: 1 Lei nº 11.343/2006 e suas alterações, Lei nº 13.869/2019, Lei nº 9.455/1997 e suas alterações,
Lei nº 8.069/1990 e suas alterações, Lei nº 10.826/2003 e suas alterações, Lei nº 9.605/1998 e suas
alterações, Lei nº 12.037/2009 e suas alterações, Lei nº 7.960/1989 e suas alterações, Lei nº 9.613/1998 e
suas alterações.
ESTATÍSTICA: 1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas
descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). 2 Probabilidade. 2.1 Definições básicas e axiomas. 2.2
Probabilidade condicional e independência. 2.3 Variáveis aleatórias discretas e contínuas. 2.4 Distribuição de
probabilidades. 2.5 Função de probabilidade. 2.6 Função densidade de probabilidade. 2.7 Esperança e
momentos. 2.8 Distribuições especiais. 2.9 Distribuições condicionais e independência. 2.10 Transformação
de variáveis. 2.11 Leis dos grandes números. 2.12 Teorema central do limite. 2.13 Amostras aleatórias. 2.14
Distribuições amostrais. 3 Inferência estatística. 3.1 Estimação pontual: métodos de estimação, propriedades
dos estimadores, suficiência. 3.2 Estimação intervalar: intervalos de confiança, intervalos de credibilidade.
3.3 Testes de hipóteses: hipóteses simples e compostas, níveis de significância e potência de um teste, testet de Student, teste qui-quadrado. 4 Análise de regressão linear. 4.1 Critérios de mínimos quadrados e de
máxima verossimilhança. 4.2 Modelos de regressão linear. 4.3 Inferência sobre os parâmetros do modelo.
4.4 Análise de variância. 4.5 Análise de resíduos. 5 Técnicas de amostragem. 5.1 Amostragem aleatória
simples, estratificada, sistemática e por conglomerados. 5.2 Tamanho amostral.
CONTABILIDADE: 1 Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 2 Patrimônio: componentes, equação
fundamental do patrimônio, situação líquida, representação gráfica. 3 Atos e fatos administrativos: conceitos,
fatos permutativos, modificativos e mistos. 4 Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e
saldos. 5 Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 6 Escrituração:
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conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de escrituração,
métodos e processos, regime de competência e regime de caixa. 7 Contabilização de operações contábeis
diversas: juros, descontos, tributos, aluguéis, variação monetária/cambial, folha de pagamento, compras,
vendas e provisões, depreciações e baixa de bens. 8 Balancete de verificação: conceitos, modelos e técnicas
de elaboração. 9 Balanço patrimonial: conceitos, objetivo, composição. 10 Demonstração de resultado de
exercício: conceito, objetivo, composição. 11 Lei nº 6.404/1976 e suas alterações, legislação complementar
e pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 12 Norma Brasileira de Contabilidade –
NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016.
INFORMÁTICA: 1 Conceito de internet e intranet. 2 Conceitos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. 2.1 Ferramentas e aplicativos
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes
sociais. 2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows e LibreOffice). 2.3 Acesso à distância a
computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. 2.4 Edição
de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office). 3 Redes de computadores. 4 Conceitos de
proteção e segurança. 4.1 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 4.2 Aplicativos para segurança (antivírus,
firewall,
anti-spyware
etc.).
5
Redes
de
comunicação.
5.1
Introdução
a
redes
(computação/telecomunicações). 5.2 Noções básicas de transmissão de dados. 5.2.1 Tipos de enlace,
códigos, modos e meios de transmissão. 6 Metadados de arquivos.
NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL: 1 Perícia médico-legal: perícias médico-legais, perícia, peritos. 2 Documentos
legais: conteúdo e importância. 3 Traumatologia forense. 3.1 Energia de ordem física. 3.2 Energia de ordem
mecânica. 3.3 Lesões corporais: leve, grave e gravíssima e seguida de morte. 4 Tanatologia forense: causas
jurídicas da morte, diagnóstico de realidade da morte. 5 Sexologia forense. 6 Imputabilidade penal.
ARQUIVOLOGIA: 1 Arquivística. 1.1 Princípios e conceitos. 2 Políticas públicas de arquivo, legislação
arquivística. 3 Normas nacionais e internacionais de arquivo. 4 Sistemas e redes de arquivo. 5 Gestão de
documentos; implementação de programas de gestão de documentos. 6 Diagnóstico da situação arquivística
e realidade arquivística brasileira. 7 Protocolo. 7.1 Recebimento, registro, distribuição, tramitação e
expedição de documentos. 8 Funções arquivísticas. 8.1 Criação de documentos. 8.2 Aquisição de
documentos. 8.3 Classificação de documentos. 8.4 Avaliação de documentos. 8.5 Difusão de documentos.
8.6 Descrição de documentos. 8.7 Preservação de documentos. 9 Análise tipológica dos documentos de
arquivo. 10 Políticas de acesso aos documentos de arquivo. 11 Sistemas informatizados de gestão arquivística
de documentos. 11.1 Documentos digitais. 11.2 Requisitos. 11.3 Metadados. 12 Microfilmagem de
documentos de arquivo.
GEORGE DA TRINDADE GOIS
Secretário de Estado da Administração

JOÃO ELOY DE MENEZES
Secretário de Estado da Segurança Pública
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ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO
Datas previstas (horário
oficial de Brasília/DF)*
9 a 27/7/2021
Período de solicitação de inscrição e de isenção de taxa
Das 10 horas do primeiro
dia às 18 horas do último dia
Disponibilização do link para a verificação de deferimento da foto
28 e 29/7/2021
encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda às
Das 10 horas do primeiro
determinações do sistema
dia às 18 horas do último dia
Disponibilização da consulta individual à situação provisória de isenção de
taxa, da consulta individual à situação provisória de atendimento especial e
4/8/2021
divulgação da relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida
para concorrer como pessoa com deficiência
5 e 6/8/2021
Prazo para a interposição de recurso contra o indeferimento da solicitação
de isenção de taxa, o indeferimento da solicitação de atendimento especial
Das 10 horas do primeiro
e o indeferimento da solicitação de inscrição como pessoa com deficiência dia às 18 horas do último dia
ATIVIDADE

Disponibilização da consulta individual à situação final de isenção de taxa

13/8/2021

Data limite para pagamento da taxa

16/8/2021

Disponibilização da consulta individual à situação final de atendimento
especial
Divulgação da relação final dos candidatos com inscrição deferida para
concorrer como pessoa com deficiência
Divulgação do edital que informará sobre a prova e data da
disponibilização do link de consulta individual dos locais das provas
objetivas

20/8/2021

Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva

5/9/2021

20/8/2021
25/8/2021

Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas e do padrão
8/9/2021
preliminar de respostas da prova discursiva
A partir das 19 horas
Prazo para a interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar
9 e 10/9/2021
das provas objetivas e contra o padrão preliminar de respostas da prova
Das 10 horas do primeiro
discursiva
dia às 18 horas do último dia
Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de resultado
1º/10/2021
provisório nas provas discursivas
* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e
conveniência da PC/SE e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de
edital.
** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no Diário Oficial
do
Estado
de
Sergipe
e(ou)
divulgados
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21.
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ANEXO II
MODELO DE LAUDO MÉDICO
(candidatos que se declararam com deficiência)

Atesto,
para
fins
de
participação
em
concurso
público,
que
o(a)
Senhor(a)____________________________________________________________________________,
portador(a) do documento de identidade nº ______________________, é considerado(a) pessoa com
deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões)
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
CID-10 ________________, que resulta(m) no comprometimento das seguintes funções/funcionalidades
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Informo,
ainda,
a
provável
causa
do
comprometimento________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____.
Cidade/UF, ____ de _________ de 20__.
Assinatura e carimbo do(a) Médico(a)
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ANEXO III

MODELO DE LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO PARA A AVALIAÇÃO MÉDICA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA
E MENTAL
Atesto, para os devidos fins, que o(a) candidato(a)______________________________________________,
examinado(a) por mim nesta data, apresenta as seguintes condições psíquicas:
- consciência:_________________________________________________________________________;
- orientação:__________________________________________________________________________;
- atenção:____________________________________________________________________________;
- pensamento (curso, forma e conteúdo):___________________________________________________;
- memória:___________________________________________________________________________;
- sensopercepção: _____________________________________________________________________;
- humor/afeto:________________________________________________________________________;
- cognição/inteligência:_________________________________________________________________;
- capacidade de tirocínio e juízo crítico:____________________________________________________;
- linguagem:__________________________________________________________________________;
- uso (ou não) de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos):_________________________________.
Conclusão:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Cidade/UF, __ de_________________ de 20_.

________________________________________________________________
Carimbo (ou identificação no cabeçalho), CRM e assinatura do(a) médico(a)
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