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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E 

DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE (PC/SE) 
EDITAL Nº 2 – PCSE, DE 27 DE JULHO DE 2021 

 
A Secretaria de Estado da Administração do Estado de Sergipe (SEAD/SE) torna públicas a 

retificação do subitem 9.1 do Edital nº 1 – PCSE, de 1º de julho de 2021, bem como a prorrogação do período 
de inscrição e, consequentemente, a retificação do cronograma constante do Anexo I do referido edital, 
conforme a seguir especificado. 
[...] 
9.1 A prova discursiva valerá 20,00 pontos e será constituída de redação acerca de tema de atualidades, a 
ser respondida em até 30 linhas. 
[...] 

ANEXO I 
CRONOGRAMA PREVISTO  

 

ATIVIDADE 
Datas previstas (horário 
oficial de Brasília/DF)* 

Período de solicitação de inscrição e de isenção de taxa 
9/7 a 3/8/2021 

Das 10 horas do primeiro dia 
às 18 horas do último dia  

Disponibilização do link para a verificação de deferimento da foto 
encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda às 
determinações do sistema 

4 e 5/8/2021 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 

Disponibilização da consulta individual à situação provisória de isenção de 
taxa, da consulta individual à situação provisória de atendimento especial 
e divulgação da relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida 
para concorrer como pessoa com deficiência 

11/8/2021 

Prazo para a interposição de recurso contra o indeferimento da solicitação 
de isenção de taxa, o indeferimento da solicitação de atendimento 
especial e o indeferimento da solicitação de inscrição como pessoa com 
deficiência 

12 e 13/8/2021 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 

Disponibilização da consulta individual à situação final de isenção de taxa 20/8/2021 

Data limite para pagamento da taxa  23/8/2021 

Disponibilização da consulta individual à situação final de atendimento 
especial 

27/8/2021 

Divulgação da relação final dos candidatos com inscrição deferida para 
concorrer como pessoa com deficiência 

27/8/2021 

Divulgação do edital que informará sobre a prova e data da 
disponibilização do link de consulta individual dos locais das provas 
objetivas 

10/9/2021 
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ATIVIDADE 
Datas previstas (horário 
oficial de Brasília/DF)* 

Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva 19/9/2021 

Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas e do  
padrão preliminar de respostas da prova discursiva 

22/9/2021 
A partir das 19 horas 

Prazo para a interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar 
das provas objetivas e contra o padrão preliminar de respostas da prova 
discursiva 

23 e 24/9/2021 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 

Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de resultado 
provisório nas provas discursivas 

15/10/2021 

[...] 
 

GEORGE DA TRINDADE GOIS JOÃO ELOY DE MENEZES 
Secretário de Estado da Administração  Secretário de Estado da Segurança Pública 

 


