GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Comissão do Concurso Público para a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa
Social

EDITAL N. º 07/2008/SEAD/SEDS
NOVAS DATAS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA POLÍCIA CIVIL
O Governo do Estado da Paraíba torna pública a retificação dos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 do Edital
n.º 01/2008/SEAD/SEDS, 30 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba,
conforme a seguir especificado.
8.2 A Prova Objetiva e a Prova Discursiva para todos os cargos de Nível Superior terá a
duração de 5 horas e estão previstas para o dia 29 de março de 2009, no turno da manhã.
8.3 A Prova Objetiva e a Prova Discursiva para todos os cargos de Nível Médio terá a duração
de 5 horas e estão previstas para o dia 29 de março de 2009, no turno da tarde.
8.4 Os locais e os horários de realização das Provas serão publicados no Diário Oficial do
Estado
da
Paraíba
e
divulgados
na
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pcpb2008, nas datas prováveis de 18 ou 19 de março de 2009. É de
responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das Provas e
o comparecimento no horário determinado.

Torna público, ainda, que os candidatos que não desejarem mais participar do concurso em
virtude da alteração da data das provas poderão solicitar devolução do valor da taxa de inscrição. A
solicitação deverá ser feita por meio de requerimento, instruído com os dados bancários e cópia do CPF,
em que conste o nome completo do candidato, sendo encaminhado, impreterivelmente, até o dia 15 de
dezembro de 2008, por fax, para o número (61) 3448 0110; por SEDEX ou carta registrada com aviso
de recebimento, valendo a data de postagem, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB –
Concurso PC/PB (devolução de taxa), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa
Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970; ou entregue na Central de Atendimento,
localizada no referido endereço.

João Pessoa/PB, 09 de dezembro de 2008.
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