CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
EDITAL 001/61-2014
CONVOCAÇÃO PARA 3ª CHAMADA DE ESCOLHA DE LOTAÇÃO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 42, § 1º, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado e o Ato Governamental nº 16
NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 4.288, de 02 de janeiro de 2015, considerando Ato

nº 69 – NM e Ato nº 97 - NM, publicados nos Diários Oficiais do Estado nº 5.038 e nº 5.045,
respectivamente, TORNA PÚBLICO o presente Edital de convocação para 3ª chamada de
escolha de lotação, referente ao concurso público para provimento de vagas e formação de
cadastro de reserva no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Tocantins,
homologado pelo Decreto nº 5.595, 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, situada na Praça dos Girassóis, Esplanada das
Secretarias, Plano Diretor Sul, Palmas, TO, no dia 09 de março de 2018, às 17 horas.
1.2 Na data, horário e local supra, os convocados serão chamados a escolher as vagas de
lotação por ordem de classificação, conforme quadro de vagas que será disponibilizado no dia pela
Secretaria da Segurança Pública, o qual será composto por vagas dentre aquelas remanescentes
do concurso de remoção, no quantitativo exato de candidatos presentes.
1.3 Será observada a ordem de classificação para efeitos de escolha da respectiva vaga
(lotação) por parte do candidato.
1.4 O candidato melhor classificado será chamado a escolher a respectiva vaga, e, assim,
sucessivamente, os demais candidatos.
1.5 Os critérios de alternância e de proporcionalidade entre candidatos da ampla
concorrência e aqueles que concorreram às vagas reservadas aos portadores de necessidades
especiais serão observados para escolha da lotação.
1.6 Por analogia à Resolução nº 23.391, de 16 de maio de 2013, do Tribunal Superior
Eleitoral, que disciplina os concursos públicos no âmbito da Justiça Eleitoral, o primeiro candidato
com deficiência classificado no concurso será chamado para ocupar a quinta vaga aberta para
lotação, enquanto os demais serão chamados a cada intervalo de vinte vagas, em continuidade as
chamadas anteriores.
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. 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.
Palmas/TO, 08 de março de 2018.

CESAR ROBERTO SIMONI DE FREITAS
Secretário de Estado da Segurança Pública
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ANEXO I

Nome do(a) Candidato(a)
EDUARDO JANINI DAL FABBRO
LIVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS
ADRIANO DE AGUIAR CARVALHO
RAFAEL LATORRE COSTA
LORRANNY ALMEIDA DA SILVA
EDUARDO CESAR DE MENEZES DIAS RIBEIRO
DIEGO CAMARGO MARIANO DE BRITO

Inscrição
1401014210
1401003198
1401000491
1401016921
1401007048
1401017938
1401005961

Classificação Final
81º
82º
83º
84º
5º (PNE)
85º
86º
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ANEXO II
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 Delegado de
Polícia Civil do Estado do Tocantins, homologado pelo Decreto nº 5.595, publicado no
Diário Oficial do Estado nº 4.821, de 8 de março de 2017, DECLARO, nos termos do
subitem 23.7, do Edital de Abertura, que:
a) escolhi,

para

lotação,

a

Seccional

da

Comarca

de

_________________________________ ;
b) assumo o compromisso de entrar em exercício na Seccional da Comarca
escolhida.

Palmas -TO, _____ de março de 2018.

___________________________________________________________________
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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