
 

                                             ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO REFERENTE AO  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01, DE 19 DE MARÇO DE 2014. 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA– SSP, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pela Lei nº 7.116, de 25 de março de 2011, 

considerando o disposto na Lei Complementar nº 79, de 27 de dezembro de 2002, e suas alterações posteriores, torna pública a 

convocação para a Prova Final do Curso de Formação, devendo ser observadas as seguintes informações: 

 
Data: 24 de outubro de 2014. 

Horário de abertura dos portões: 7 horas. 

Fechamento dos portões: 7 horas e 30 minutos. 

Duração da prova: Das 8 horas às 12 horas. 

Local: ACADEPOL – Academia de Polícia Civil/SE, localizada à Avenida Tancredo Neves, n.º 5727, Novo Paraíso, Aracaju/SE. 

 

Observações: 
1. O candidato deverá, obrigatoriamente, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha; 

2. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as provas no local de realização das mesmas.  Ao 

terminarem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 

bebedouros. 

3. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato; 

4.    Será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que durante a realização da Prova: 

a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada pela realização das provas; 

b) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 

c) ausentar-se do recinto da prova sem permissão; 

d) deixar de assinar lista de presença; 

e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

g) for surpreendido em comunicação com outro candidato; 

h) for surpreendido portando celular durante a realização da prova. Celulares deverão ser desligados; 

i) utilizar-se de livros, dicionários, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou qualquer tipo de consulta. 

 

 

Aracaju, 21 de outubro de 2014. 

 

 
JOÃO ELOY DE MENEZES 

Secretário de Estado da Segurança Pública 

 
 

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA 
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 


