
EDITAL Nº 2 – SSPDS/AESP – 1º Tenente PMCE, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO 
CARGO DE PRIMEIRO-TENENTE DO QUADRO 
DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ (PMCE). 

 
 A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (SSPDS/CE), por intermédio da 
ACADEMIA ESTADUAL DA SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ (AESP/CE), e a SECRETARIA DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ (SEPLAG), no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a retificação das datas constantes dos subitens 5.2, 5.3, 5.4.8.2, e 5.4.8.2.4.3 do Edital nº 1 – 1º 
Tenente PMCE, de 18 de novembro de 2013, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados 
os demais itens e subitens do referido edital. 
[...] 
5.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ce_13, solicitada no período entre 10 horas do dia 5 de 
dezembro de 2013 e 23 horas e 59 minutos do dia 20 de dezembro de 2013, observado o horário oficial 
de Brasília/DF. 
[...] 
5.3 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o CESPE/UnB disponibilizará locais com 
acesso à internet, no(s) endereço(s) abaixo, no período entre 10 horas do dia 5 de dezembro de 2013 e 
23 horas e 59 minutos do dia 20 de dezembro de 2013 (horário local), observados o dia e o horário de 
atendimento de cada estabelecimento. 
[...] 

5.4.8.2 O candidato amparado por uma das situações previstas no subitem 5.4.8.1 deste edital e que 
desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá entregar, pessoalmente ou por terceiro, o 
requerimento de isenção, disponibilizado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ce_13, por meio da página de inscrição, após devidamente 
preenchido, conferido e assinado, no endereço citado no subitem 5.4.8.4.1, no período de 5 de 
dezembro a 20 de dezembro de 2013 (inclusive sábados, domingos e feriados), das 8 horas às 12 horas 
e das 14 horas às 17 horas, instruindo-o com a cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada 
da original dos documentos relacionados a seguir.  
[...] 

5.4.8.2.4.3 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por meio do 
aplicativo para a solicitação de inscrição, no período entre 10 horas do dia 5 de dezembro de 2013 e 23 
horas e 59 minutos do dia 20 de dezembro de 2013 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ce_13. Para solicitar a isenção é necessário: 
a) indicar o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e 
[...] 
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