CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA NOS
CARGOS DE MÉDICO LEGISTA E PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL
EDITAL 003/43-2014

CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE LOTAÇÃO
O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, em exercício, no uso das atribuições que lhe
conferem o Ato nº 46-NM, publicado no Diário Oficial n° 4.288/2015 e o Ato n° 260 – DSG,
publicado no Diário Oficial n° 4.312/2015, ambos do Chefe do Poder Executivo, bem como em
conformidade com o art. 13, da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial nº
4.414/2015,
Considerando que o presente certame foi homologado pelo Decreto nº 5.597, publicado no
Diário Oficial do Estado nº 4.821, de 8 de março de 2017;
Considerando que, de acordo com o subitem 24.3 do Edital de Abertura, após a homologação
do concurso, os candidatos devem ser convocados para, em dia, hora e local determinados,
procederem à escolha da vaga de lotação;
Considerando que já foram nomeados todos os Médicos Legistas e 35 (trinta e cinco) Peritos
Criminais;
Considerando a nomeação de mais 5 (cinco) Peritos Criminais, conforme Ato nº 1.263-NM,
publicado no Diário Oficial do Estado nº 4.940, de 25 de agosto de 2017.
Considerando que se encontra vigente o quadro de distribuição de vagas previsto no Anexo I
ao Edital de Abertura, no qual há previsão de distribuição de vagas para provimento direto, cadastro
de reserva, bem como para portadores de necessidades especiais;
TORNA PÚBLICO o presente Edital de convocação para a segunda chamada de escolha
de lotação, referente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro
de reserva nos cargos de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado do Tocantins,
homologado pelo Decreto nº 5.597, publicado no Diário Oficial do Estado nº 4.821, de 8 de março
de 2017, conforme segue.

1.

DA ESCOLHA DA LOTAÇÃO

1.1 São convocados para procederem à escolha da vaga de lotação os candidatos
constantes do Anexo I a este Edital, devendo comparecer no Auditório da Secretaria da
Segurança Pública do Estado do Tocantins, situado na Praça dos Girassóis, Esplanada das
Secretarias, Plano Diretor Sul, Palmas, TO, no dia 22 de setembro de 2017, às 08 horas
(horário de Palmas, TO).
1.2 As portas do auditório serão abertas às 7h30 para entrada dos candidatos listados, a fim
de possibilitar o início dos procedimentos para escolha das vagas de lotação às 8h.
1.3 Após o horário de início dos procedimentos, previsto no subitem 1.2 deste edital, não
será permitida a entrada de candidatos, os quais serão lotados nos termos do subitem 1.9.
1.4 Na data, horário e local supra, os convocados serão chamados a escolher a vaga de
lotação por ordem de classificação, conforme quadro de vagas previsto no Anexo I do Edital de
Abertura, respeitadas as vagas remanescentes da primeira chamada de escolha de lotações, que
será disponibilizado no dia pela Secretaria da Segurança Pública.
1.5 Será observada a ordem de classificação para efeitos de escolha da respectiva vaga
(lotação) por parte do candidato.
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1.6 O candidato melhor classificado será chamado a escolher a respectiva vaga, e, assim,
sucessivamente, os demais candidatos.
1.7 A escolha será pessoal ou por procurador, mediante entrega do instrumento público
original, devendo este ser especifico para tal finalidade.
1.8 Feita a escolha, o candidato firmará termo próprio, na forma do Anexo II ao presente
edital, do qual constará a vaga escolhida e o compromisso de nela permanecer, pelo menos, até o
final de seu estágio probatório. Firmarão o termo, também, duas testemunhas escolhidas entre os
candidatos presentes.
1.9 O candidato que não comparecer na data da escolha será lotado de acordo com o
interesse da Administração Pública, em uma das vagas remanescentes após o processo de
escolha.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Caso haja desistência de algum candidato após a escolha da respectiva vaga de lotação,
fica a critério da Administração Pública, observada a conveniência e oportunidade, o oferecimento
da mesma para futura lotação de novos servidores.
2.2 Fica disponibilizado a todos os candidatos o agendamento da pericia médica na Junta
Médica do Estado a partir do dia 18 de setembro de 2017 pelo site da Secretaria da Administração
(www.secad.to.gov.br), para os fins da posse, esta que se iniciará no dia 25 de setembro de 2017.

Palmas/TO, 14 de setembro de 2017.

ABIZAIR ANTONIO PANIAGO
Secretário de Estado da Segurança Pública
Em exercício

2

ANEXO I

CANDIDATOS AO CARGO DE PERITO CRIMINAL

CANDIDATOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA
PROVIMENTO DIRETO
Nome do(a) Candidato(a)
Área
JUTAILDSON DOS SANTOS CARVALHO
Ciências Contábeis
JOSÉ FRANCISCO VALIM DE ALMEIDA
Arquitetura
EDNILSON GOMES LOPES
Engenharia Civil
THALES PERUCH LEMOS DOS SANTOS
Engenharia Civil
MILENE MENDONÇA DE SOUZA MAGALHÃES
Agronomia

Inscrição
1403001819
1403000364
1403002446
1403001299
1403004602

ClassificaçãoFinal
35º
36º
37º
38º
39º
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ANEXO V
TERMO DE COMPROMISSO

Eu, ______________________________________________________________,
nº de inscrição _________________________, candidato(a) aprovado no concurso público
para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de
___________________________________, homologado pelo Decreto nº 5.597, publicado
no Diário Oficial do Estado nº 4.821, de 8 de março de 2017, DECLARO, nos termos do
subitem 24.7, do Edital de Abertura, que:
a) escolhi, para lotação, a cidade de _________________________________ ;
b) assumo o compromisso de tomar posse, entrar em exercício e permanecer na
lotação supra, pelo menos, até o final do estágio probatório.

Palmas -TO, _____ de setembro de 2017.

___________________________________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

TESTEMUNHA 1:
NOME:
RG:
Nº DE INSCRIÇÃO:
ASSINATURA:

TESTEMUNHA 2:
NOME:
RG:
Nº DE INSCRIÇÃO:
ASSINATURA:
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