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EDITAL Nº 3 – PEFOCE, DE 20DE AGOSTO DE2021 
 

 
 
A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS/CE, por intermédio da ACADEMIA ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, e a SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO 
CEARÁ - SEPLAG/CE, tornam públicas as retificações a seguir especificadas, inerentes ao EDITAL Nº 1 – PEFOCE, 
de 21 de maio de 2021, motivadas por força de decisão judicial exarada na Ação Civil Pública nº 0807071-
56.2021.4.05.8100, em trâmite na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, de autoria do CONSELHO 
REGIONAL DE BIOMEDICINA – 2ªREGIÃO, cuja liminar foi cassada por decisão proferida pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região. 
 

 
1. Exclusivamente para o cargo nº 10 - Perito Legista de Classe A Nível I - área de formação em Farmácia, a 
aplicação das provas escritas ocorrerá em 12 de setembro de 2021, domingo, conforme inclusões dos subitens 
9.14.1.4 e 9.14.1.4.1 abaixo: 

 
9.14 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA E DISCURSIVAS 
 

9.14.1.4 As provas objetivas de múltipla escolha e discursivas para o cargo nº 10 - Perito Legista de 
Classe A Nível I - área de formação em Farmácia serão realizadas nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do 
Norte, Iguatu e Russas, todas localizadas no Estado do Ceará, com duração de 5h30min (cinco horas e trinta 
minutos) para realização, no turno da tarde, com datas inicialmente previstas conforme o quadro abaixo:  

 

DATA PROVÁVEL TURNO/HORÁRIO CARGO 

12de setembro de 2021 
(domingo) 

TARDE: 
13h00min às 18h30min 

(Horário oficial de Brasília-
DF) 

• PERITO LEGISTA DE CLASSE A NÍVEL I – ÁREA 
DE FORMAÇÃO: FARMÁCIA 

 
9.14.1.4.1 Os locais de realização das provas objetivas para o cargo nº 10 - Perito Legista de Classe A 

Nível I - área de formação em Farmácia, para os quais deverão se dirigir os candidatos, serão divulgados na 
data provável de 03 de setembro de 2021, na íntegra, no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 
 

 
2. Exclusivamente para o cargo nº 10 - Perito Legista de Classe A Nível I - área de formação em Farmácia, ficam 
acrescidos os subitens 9.12.1.4, 9.12.1.5, 9.12.1.6 e 9.12.1.7, conforme abaixo: 

 
9.12 DOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS 
 

9.12.1.4 Os gabaritos preliminares das provas escritas de múltipla escolha para o cargo nº 10 - Perito 
Legista de Classe A Nível I - área de formação em Farmácia serão divulgados no endereço eletrônico 
www.idecan.org.br, no dia 13 de setembro de 2021, a partir das 17h, juntamente com o padrão preliminar de 
respostas das provas discursivas. 
 

9.12.1.5 A publicação dos gabaritos definitivos das provas objetivas para o cargo nº 10 - Perito Legista 
de Classe A Nível I - área de formação em Farmácia tem data prevista para 24 de setembro de 2021, 
juntamente com a publicação do resultado preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico 
www.idecan.org.br. 
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9.12.1.6 O resultado definitivo das provas objetivas para o cargo nº 10 - Perito Legista de Classe A Nível 
I - área de formação em Farmácia será publicado na data provável de 01 de outubro de 2021, juntamente com 
o resultado preliminar e o padrão definitivo de respostas das provas discursivas.  

 

9.12.1.7 O resultado definitivo das provas discursivas para o cargo nº 10 - Perito Legista de Classe A 
Nível I - área de formação em Farmácia está previsto para publicação em 13 de outubro de 2021. 

 
3. Para todos os cargos do concurso, com exceção do cargo nº 10 - Perito Legista de Classe A Nível I - área de 
formação em Farmácia, haverá alteração no cronograma inicialmente previsto, conforme a seguir especificado: 
 

9.12 DOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS 
 

 

9.12.1.2 O resultado definitivo das provas objetivas será publicado na data provável de 25 de agosto de 
2021, e o resultado preliminar e o padrão definitivo de respostas das provas discursivas na data provável de 15 
de setembro de 2021. 

 
 

9.12.1.3 O resultado definitivo das provas discursivas está previsto para publicação em 24 de setembro 
de 2021. 
 
4. Por força das alterações de cronograma acima elencadas, consequente é a alteração do subitem 10.1.2, que 
trata da Prova de Capacidade Física, em sua Primeira Oportunidade, o qual passa a viger como segue para 
todos os cargos do concurso: 
 

10.1.2 A Prova de Capacidade Física, em sua Primeira Oportunidade, para todos os cargos, tem como 
datas previstas de realização nos dias 20 a 23 de outubro de 2021, conforme disposições contidas em edital de 
convocação para esta Fase, divulgado na data provável de 14 de outubro de 2021. 
 
5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Sandro Luciano Caron de Moraes 
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 
 
 

Carlos Mauro Benevides Filho 
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 


