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RETIFICAÇÃO Nº. 002 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, considerando o quantitativo total de inscritos do certame em tela, 
que excedeu a capacidade máxima de acomodações no município de Arraias, com fulcro no item 16.53 do edital de abertura de 
inscrições (EDITAL Nº 001/CFSD-2013/PMTO), torna pública a retificação do retrocitado edital, na forma que se segue: 
 

1. Onde se lê nos itens abaixo transcritos do Edital nº 001/CFSD-2013/PMTO: 
 
“1.6 (...) a) a 1ª etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá em avaliação intelectual de conhecimentos, mediante a 
aplicação de Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha e Discursiva para mensurar conhecimentos gerais e específicos dos 
candidatos, e será realizada nos municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Arraias e Araguatins, todos localizados no Estado do 
Tocantins, conforme a opção do candidato no ato de sua inscrição, em local previamente indicado por ocasião da 
disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição;” 
“8.1 A Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha e Discursiva será realizada no Estado do Tocantins, simultaneamente nas 
cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Arraias e Araguatins, na data provável de 26 de maio de 2013, com duração de 5 (cinco) 
horas, de 8h00min às 13h00min (conforme o horário oficial do Estado do Tocantins).” 
 
LEIA-SE:  
 
“1.6 (...) a) a 1ª etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá em avaliação intelectual de conhecimentos, mediante a 
aplicação de Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha e Discursiva para mensurar conhecimentos gerais e específicos dos 
candidatos, e será realizada nos municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Arraias e Araguatins, todos localizados no Estado do 
Tocantins, e ainda no município de Campos Belos, Estado de Goiás, em local previamente indicado por ocasião da 
disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição;” 
“8.1 A Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha e Discursiva será realizada simultaneamente nas cidades de Palmas, Araguaína, 
Gurupi, Arraias e Araguatins, todas localizadas no Estado do Tocantins, e ainda no município de Campos Belos, Estado de Goiás, 
na data provável de 26 de maio de 2013, com duração de 5 (cinco) horas, de 8h00min às 13h00min (conforme o horário oficial 
do Estado do Tocantins).” 
 

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

Quartel do Comando Geral em Palmas – TO, 21 de maio de 2013. 
 

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

 


