
EDITAL n. 7/2013 - SAD/SEJUSP/DP/PCMS 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS/DP/PCMS/2013 

 
Os SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e DE 

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no Edital n.1/2013 - SAD/SEJUSP/DP/PCMS, tornam público, para conhecimento dos 
interessados, a abertura de novo período de inscrição para o Concurso Público de Provas e 
Títulos DP/PCMS/2013, tendo em vista a SUSPENSÃO das exigências constantes na alínea “j” 
do subitem 2.1, do subitem 2.1.1, da alínea “g” do subitem 17.5.2 e do item 9.4.5, todos do 
Edital n. 1/2013 - SAD/SEJUSP/DP/PCMS, de 17 de janeiro de 2013, por decisão da Comissão 
Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos DP/PCMS/2013, observando-se: 

I - as novas inscrições para o Concurso Público de Provas e 
Títulos/DP/PCMS/2013 poderão ser feitas a partir das 8 horas do dia 21 de fevereiro de 2013 
até às 17 horas do dia 28 de fevereiro de 2013; 

II - os candidatos já inscritos e relacionados no Edital n. 6/2013 - 
SAD/SEJUSP/DP/PCMS de 19 de fevereiro de 2013, mantêm o número da inscrição; 

III - os candidatos que não conseguiram pagar a DAEMS (Documento de 
Arrecadação Estadual) até a data de 8 de fevereiro de 2013, poderão fazê-lo reimprimindo-a no 
“menu” COMPROVANTES E BOLETOS, ou no “menu” INSCRIÇÕES, constante no site: 
www.concurso.ms.gov.br; 

IV - os candidatos que optarem pela isenção da taxa de inscrição conforme o 
item 4.7 do Edital n. 1/2013 - SAD/SEJUSP/DP/PCMS, de 17 de janeiro de 2013, deverão 
encaminhar através de SEDEX com AR ou entregar pessoalmente seus pedidos nos dias 21 e 22 de 
fevereiro de 2013, no seguinte endereço: 

Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e 
Títulos/DP/PCMS/2013 
Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul - SAD 
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha - s/n. 
Parque dos Poderes - Bloco I 
CEP 79031-310 - Campo Grande-MS 

Horário de atendimento: das 8 às 13 horas. 

V - horário para Pagamento da Taxa de Inscrição: das 8 horas do dia 21 
de fevereiro de 2013 às 19 horas do dia 28 de fevereiro de 2013 (horário de Mato Grosso do 
Sul). 

VI - os candidatos que optarem concorrer pelo programa de reserva de vagas 
destinadas aos candidatos negros e índios deverão atender o previsto no item III do Edital n. 
1/2013 - SAD/SEJUSP/DP/PCMS, de 17 de janeiro de 2013, devendo encaminhar a respectiva 
declaração até o término das inscrições no endereço constante no item IV deste Edital. 



VII - A data de realização da Prova Escrita Objetiva será 17 de março de 
2013 de acordo com o item 8.1.1 do Edital n. 1/2013 - SAD/SEJUSP/DP/PCMS, de 17 de janeiro 
de 2013. 

 
CAMPO GRANDE-MS, 20 DE FEVEREIRO DE 2013. 

 
 
 
 

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 
Secretária de Estado de Administração 

 
 
 
 

WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI 
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública 


