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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO 
POLÍCIA MILITAR 
DIRETORIA DE PESSOAL  
CENTRO DE SELEÇÃO, INGRESSO E ESTUDOS DE PESSOAL 
 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/CESIEP/2009 
 
 O Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições e considerando o Artigo 7º, Inciso I, da Lei Complementar nº. 381 de 07 de maio de 
2007, combinado com o Decreto Estadual nº. 1.158 de 18 de março de 2008, artigo 2º, inciso III, torna 
pública a retificação dos subitens 5.1.1, 5.2.3, 5.4.3 letra “a”, 5.7.2, 6.3.1, Anexos I e III do Edital 
002/CESIEP/2008, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado. 

 
O período de inscrição fica prorrogado por mais 7 (sete) dias e os subitens e anexos 

relacionados acima passam a ter a seguinte redação: 
    
   
5.1.1 Período de inscrição: 12 de Dezembro de 2008 a 19 de Janeiro de 2009 
 
5.2.3 Não será aceita a inscrição via internet, por via postal, fac-símile, condicional ou 

fora do período estabelecido entre as 13h00min do dia 12 de Dezembro de 2008 
até às 19h00min do dia 19 de Janeiro de 2009. 

 
5.4.3 Para efetuar a inscrição o candidato deverá: 

a) Providenciar o pagamento da inscrição no valor de R$ 33,00 (trinta e três 
reais) usando a Guia DARE, pelo código de tributo 3123 (Atos da PMSC), até 
o dia 19 de Janeiro de 2009.  

 
5.7.2  A relação das inscrições indeferidas será publicada no dia 23 de Janeiro de 

2009, a partir das 10h, pelos seguintes sites www.pm.sc.gov.br e 
www.acafe.org.br 

 
6.3.1 É responsabilidade exclusiva do candidato ou seu representante legal em 

confirmar o local de realização da prova objetiva e pela confirmação de seus 
dados cadastrais a partir das 10h do dia 26 de Janeiro de 2009, por um dos 
seguintes locais: 
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Com o objetivo de adequar a tabela constante no Anexo I do Edital nº 002/CESIEP/2008, a mesma passa a 
vigorar com as seguintes datas e horários: 
  
   TABELA DO ANEXO I 

EXAME DE SELEÇÃO DATA HORÁRIO DO 1º 
DIA RESULTADO 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 12/12/2008 a 19/01/2009   
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 23/01/2009 14:00h  
DIVULGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DO LOCAL DAS
PROVAS OBJETIVAS A partir do dia 26/01/2009 14:00h  

PROVA OBJETIVA 01/02/2009 08:00h as 12:00h 
14:00h as 18:00h  

DIVULGAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS E
GABARITO 02/02/2009 10:00h  

RESULTADO DA PROVA OBJETIVA Até o dia 10/02/2009 14:00h  
QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (QIS) 16/02/2009 08:00h  
EXAME DE SAÚDE  16 e 17/02/2009 08:00h 18/02/2009 
EXAME DE AVALIAÇÃO FÍSICA 19 e 20/02/2009 08:00h 20/02/2009 
ENTREVISTA 23 e 24/02/2009 08:00h  
EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 25/02 a 02/03/2009 08:00h 03/03/2008 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 
• PARA INCLUSÃO NA PMSC; 
• PARA MATRÍCULA NO CFO; 
• PARA ENTREGA DO RESULTADO DO EXAME

TOXICOLÓGICO. 

 
 
 
 

09/03/2009 
 
 

 
 
 
 

13:00h 
 
 

 

RESULTADO FINAL DO CONCURSO  
10/03/2009 

 
  

 
APRESENTAÇÃO E INCLUSÃO   

 12/03/2009 
 

 
 

13:00h 
 

 

 
 
Com o objetivo de esclarecer o conteúdo programático das matérias da Língua Portuguesa, Redação e 
Conhecimentos Gerais, fica acrescido ao ANEXO III do Edital nº 002/CESIEP/2008, o texto abaixo: 
 
 

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância 
nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, 
pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. 
Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.  
 
 

REDAÇÃO 
 
Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 
várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto. Selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Demonstrar 
conhecimento dos mecanismos lingüísticos necessários para a construção da argumentação. Elaborar proposta de 
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solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sócio-
cultural.  
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

HISTÓRIA: A escravidão e o preconceito. A configuração de um novo espaço econômico, político e social no século 
XIX. A evolução econômica-social: de subsistência à subsidiária; o rural e o urbano; a industrialização; política de 
urbanização e a modernidade. Os movimentos e rebeliões político-sociais - século XIX e XX. Os impactos da 1ª 
Grande Guerra, do Estado Novo e da 2ª Grande Guerra no Brasil e em Santa Catarina. Os governos democráticos, 
os governos militares e a Nova República. 
GEOGRAFIA: Organização político-administrativa do Brasil: divisão política e regional. Relevo, clima, vegetação, 
hidrografia e fusos horários. Aspectos humanos: formação étnica, crescimento demográfico. Aspectos econômicos: 
agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, atividades industriais e transportes. A questão ambiental: 
degradação e políticas de meio ambiente. As regiões geoeconômicas de Santa Catarina: formação, caracterização, 
delimitação, localização, abrangência, principais atividades. 
ATUALIDADES: Assuntos relevantes e atuais: políticos, físicos, econômicos, sociais e culturais (nacionais e 
internacionais) divulgados pelos principais meios de comunicação, nos últimos cinco anos. 
INFORMÁTICA: Conceitos básicos de computação e micro-informática. Conhecimentos em aplicativos e funções do 
Windows. Conhecimentos em Microsoft Office. Conhecimentos básicos de banco de dados. Conhecimentos básicos 
para a utilização da Internet. 
 
 

 
Florianópolis, 08 de Janeiro de 2009. 

 
 
 
 

 RONALDO JOSÉ BENEDET 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO 

 
 
 

ELIÉSIO RODRIGUES 
CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA PMSC 


