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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 
 
CONSIDERANDO o adiamento do início das inscrições para o dia 02 de dezembro de 2020; 
 
A Delegada Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições, e nos termos estabelecidos no subitem 21.12 
do Edital nº 01/2020, referente ao concurso público para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte - 
PCRN, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 
 
Considerando 
 
1. No item 4, DAS INSCRIÇÕES, ONDE SE LÊ: 

 

4.1 As inscrições para o Concurso Público se encontrarão abertas no período de 27 de novembro de 
2020 a 21 de dezembro de 2020. 

4.2 Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20, observando o seguinte: 

a) acessar o endereço eletrônico a partir das 14h do dia 27 de novembro de 2020 até as 16h00 
do dia 21 de dezembro de 2020; 

(...) 

4.5 Todos os candidatos inscritos no período entre 14h do dia 27 de novembro de 2020 e 16h00 do 
dia 21 de dezembro de 2020 poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo 
até às 23h59min do o dia 22 de dezembro de 2020, primeiro dia útil posterior ao encerramento 
das inscrições, quando esse recurso será retirado do site da FGV. 

 
LEIA-SE: 
 

4.1 As inscrições para o Concurso Público se encontrarão abertas no período de 02 de dezembro de 
2020 a 21 de dezembro de 2020. 

4.2 Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20, observando o seguinte: 

a) acessar o endereço eletrônico a partir das 14h do dia 02 de dezembro de 2020 até as 16h00 
do dia 21 de dezembro de 2020; 

(...) 

4.5 Todos os candidatos inscritos no período entre 14h do dia 02 de dezembro de 2020 e 16h00 do 
dia 21 de dezembro de 2020 poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo 
até às 23h59min do o dia 22 de dezembro de 2020, primeiro dia útil posterior ao encerramento 
das inscrições, quando esse recurso será retirado do site da FGV. 

 
 
2. No item 5, DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ONDE SE LÊ: 
 

5.1.5 A isenção mencionada no subitem 5.1 poderá ser solicitada no período entre 14h00min 
do dia de 27 de novembro de 2020 e 16h00min do dia 01 de dezembro de 2020, no 
momento da inscrição no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20 (...) 
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(...) 

5.2.6 A comprovação do serviço prestado poderá ser solicitada no período entre 14h00min do 
dia de 27 de novembro de 2020 e 16h00min do dia 01 de dezembro de 2020, no 
momento da inscrição no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20 (...) 

5.3.2 Para requerer a isenção de pagamento do valor da inscrição, o doador deverá apresentar 
os documentos comprobatórios das respectivas doações (cópia simples), a serem 
expedidos pelos Órgãos ou Entes Públicos coletores de sangue que atuem no Estado do 
Rio Grande do Norte, contendo o número do cadastro, data das doações, nome e CPF do 
doador. A comprovação para doadores de sangue poderá ser solicitada no período entre 
14h00min do dia de 27 de novembro de 2020 e 16h00min do dia 01 de dezembro de 
2020, no momento da inscrição no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20. 

 
LEIA-SE: 
 

5.1.5 A isenção mencionada no subitem 5.1 poderá ser solicitada no período entre 14h00min 
do dia de 02 de dezembro de 2020 e 16h00min do dia 04 de dezembro de 2020, no 
momento da inscrição no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20 (...) 

(...) 

5.2.6 A comprovação do serviço prestado poderá ser solicitada no período entre 14h00min do 
dia de 02 de dezembro de 2020 e 16h00min do dia 04 de dezembro de 2020, no 
momento da inscrição no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20 (...) 

5.3.2 Para requerer a isenção de pagamento do valor da inscrição, o doador deverá apresentar 
os documentos comprobatórios das respectivas doações (cópia simples), a serem 
expedidos pelos Órgãos ou Entes Públicos coletores de sangue que atuem no Estado do 
Rio Grande do Norte, contendo o número do cadastro, data das doações, nome e CPF do 
doador. A comprovação para doadores de sangue poderá ser solicitada no período entre 
14h00min do dia de 02 de dezembro de 2020 e 16h00min do dia 04 de dezembro de 
2020, no momento da inscrição no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20. 

 
 
3. No item 6, DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, subitem 6.5, ONDE SE LÊ: 

 

6.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá 
marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico (imagem do documento 
original, da cópia autenticada em cartório ou da cópia simples), impreterivelmente, no 
link de inscrição e enviar o atestado médico, impreterivelmente, em campo específico no 
link de inscrição, das 14h do dia 27 de novembro de 2020 até as 16h do dia 21 de 
dezembro de 2020, horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20. (...) 

 
LEIA-SE: 
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6.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá 
marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico (imagem do documento 
original, da cópia autenticada em cartório ou da cópia simples), impreterivelmente, no 
link de inscrição e enviar o atestado médico, impreterivelmente, em campo específico no 
link de inscrição, das 14h do dia 02 de dezembro de 2020 até as 16h do dia 21 de 
dezembro de 2020, horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20. (...) 

 

 

Natal, 27 de novembro de 2020. 

 

ANA CLÁUDIA SARAIVA 

DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
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