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RETIFICAÇÃO Nº. 001 DO EDITAL Nº 001/CFSD-2013/PMTO 
 
O Tenente Coronel QOPM Jaizon Veras Barbosa, Presidente da Comissão do Concurso Público, em face de autorização 
concedida pelo Chefe do Poder Executivo Estadual no Ofício nº 015/2012-GCG, de 29 de fevereiro de 2012, e designação do 
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, através da Portaria nº 011/12-GCG, de 30 de abril de 2012, 
publicada no Diário Oficial nº 3.805, de 29 de janeiro de 2013, torna pública a retificação do edital de abertura de inscrições 
(EDITAL Nº 001/CFSD-2013/PMTO), na forma que se segue: 
 

1. Fica prorrogado o prazo de inscrições do concurso público a que alude o Edital nº 001/CFSD-2013/PMTO até o dia 16 
de abril de 2013. 

2. Em decorrência da extensão do prazo de inscrições mencionada no item 1 deste ato de retificação, onde se lê nos itens 
abaixo transcritos do Edital nº 001/CFSD-2013/PMTO: 

 
“4.2 As inscrições estarão abertas das 14h00min do dia 19 de março de 2013 às 23h59min do dia 9 de abril de 2013, (...) 
a) acessar o endereço eletrônico, a partir das 14h00min do dia 19 de março de 2013 às 23h59min do dia 9 de abril de 2013; 
(...) 
f) o requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (boleto) não seja efetuado até o primeiro 
dia útil subsequente ao último dia do período destinado ao recebimento de inscrições via Internet (10 de abril de 2013); (...) 
g) após as 23h59min do dia 9 de abril de 2013, não será mais possível acessar o formulário de requerimento de inscrição. (...) 
4.4 Todos os candidatos inscritos no período entre 14h00min do dia 19 de março de 2013 às 23h59min do dia 9 de abril de 
2013, poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo, até as 23h59min do primeiro dia útil posterior ao 
encerramento das inscrições (10 de abril de 2013), quando esse recurso será retirado do site da CONSULPLAN. (...)  
4.5.10 (...) para pagamento até o dia 10 de abril de 2013, conforme procedimentos descritos neste edital. (...) 
4.6.1 O pagamento da taxa de inscrição após o dia 10 de abril de 2013, (...) 
6.1 (...) enviar, até o dia 10 de abril de 2013, (...) 
6.1.1 Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento especial apos a data de 10 de abril de 2013 (...)” 
 
LEIA-SE:  
 
“4.2 As inscrições estarão abertas das 14h00min do dia 19 de março de 2013 às 23h59min do dia 16 de abril de 2013, (...) 
a) acessar o endereço eletrônico, a partir das 14h00min do dia 19 de março de 2013 às 23h59min do dia 16 de abril de 2013; 
(...) 
f) o requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (boleto) não seja efetuado até o primeiro 
dia útil subsequente ao último dia do período destinado ao recebimento de inscrições via Internet (17 de abril de 2013); (...) 
g) após as 23h59min do dia 16 de abril de 2013, não será mais possível acessar o formulário de requerimento de inscrição. (...) 
4.4 Todos os candidatos inscritos no período entre 14h00min do dia 19 de março de 2013 às 23h59min do dia 16 de abril de 
2013, poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo, até as 23h59min do primeiro dia útil posterior ao 
encerramento das inscrições (17 de abril de 2013), quando esse recurso será retirado do site da CONSULPLAN. (...)  
4.5.10 (...) para pagamento até o dia 17 de abril de 2013, conforme procedimentos descritos neste edital. (...) 
4.6.1 O pagamento da taxa de inscrição após o dia 17 de abril de 2013, (...) 
6.1 (...) enviar, até o dia 17 de abril de 2013, (...) 
6.1.1 Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento especial apos a data de 17 de abril de 2013 (...)” 
 

3. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 001/CFSD-2013/PMTO. 
 

Quartel do Comando Geral em Palmas – TO, 9 de abril de 2013. 
 

Jaizon Veras Barbosa – Ten Cel QOPM 
Presidente da Comissão do Concurso CFSD/2013 

 


