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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO 
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CARGO DE “DELEGADO DE POLÍCIA” 

 
RETIFICAÇÃO Nº 003 - EDITAL Nº 001/2019 – PCES 

 
O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições, 
torna publica as retificações no EDITAL Nº 001/2019 – PCES, conforme abaixo: 
 
1. Alteração versando sobre recomendação da PGE (emitida no Parecer PGE/PCA no 00886/2019), de que seja 
promovido o aditamento ao Edital nº 001/2019, em relação à reserva mínima de vagas para pessoas com 
deficiência, sendo alterado o percentual de 5% para 10%, de acordo com a Lei Estadual no 7.050, de 03 de 
janeiro de 2002, alterada pela lei Estadual no 10.684, de 03 de julho de 2017. 
 
1.1. Alteração no caput do Edital 
Onde se lê: 
“...destinado ao provimento de 33 (trinta e três) vagas, sendo que, destas, 2 (duas) serão destinadas a 
candidatos portadores de deficiência,...” 
 
Leia-se 
“...destinado ao provimento de 33 (trinta e três) vagas, sendo que, destas, 30 (trinta) vagas serão destinadas 
para candidatos à ampla concorrência e 3 (três) serão destinadas a candidatos portadores de 
deficiência,...” 
 
1.2. Alteração do subitem 5.1 
Onde se lê: 
5.1 Ao(a) candidato(a) que, no momento da inscrição, se autodeclarar pessoa com deficiência (PCD), será 
reservada a cota de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, desde que a deficiência seja compatível com o 
exercício das atribuições do cargo e da função. 
 
Leia-se: 
5.1 Ao(a) candidato(a) que, no momento da inscrição, se autodeclarar pessoa com deficiência (PCD), será 
reservada a cota de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas, conforme o disposto na Lei Estadual no 7.050, 
de 03 de janeiro de 2002, alterada pela lei Estadual no 10.684, de 03 de julho de 2017, desde que a deficiência 
seja compatível com o exercício das atribuições do cargo e da função. 
 
2. Alteração no ANEXO III – CRONOGRAMA DO CONCURSO – Tabela 9 
Onde se lê: 

DEMAIS ETAPAS E FASES 
DATA INICIAL 

PREVISTA 
DATA FINAL 
PREVISTA 

De acordo com os editais a serem publicados posteriormente 

 
Leia-se: 

2ª ETAPA - PROVA DISCURSIVA 
DATA INICIAL 

PREVISTA 
DATA FINAL 
PREVISTA 

Convocação para realização da Prova Discursiva e consulta/impressão 
do cartão de informação do local de prova 

10.09.19 - 

Aplicação da Prova Discursiva 
22.09.19 

(período da 
tarde) 

- 

Divulgação do “Resultado Preliminar da Prova Discursiva” 29.10.19  
Vista da Versão Definitiva de cada questão da Prova Discursiva e Vista 
da Versão Definitiva da Peça Prática, e interposição de recursos contra 
o “Resultado Preliminar da Prova Discursiva” 

30.10.19 01.11.19 

Divulgação do “Resultado do Julgamento dos Recursos contra o 
Resultado Preliminar da Prova Discursiva” e divulgação do “Resultado 
Final da Prova Discursiva”  

28.11.19  

DEMAIS ETAPAS E FASES 
DATA INICIAL 

PREVISTA 
DATA FINAL 
PREVISTA 
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De acordo com os editais a serem publicados posteriormente 

 
Vitória/ES, 05/09/2019. 
 
 
José Darcy Santos Arruda 
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 
 
 
 
 
 


