ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA E DE
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS (PC/AL)
EDITAL Nº 2 – PC/AL, DE 25 DE JUNHO DE 2021
A Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado de Alagoas (SEPLAG/AL),
considerando as impugnações consideradas deferidas e a ocorrência de erro material, torna pública a
inclusão da alínea “g” no subitem 16.1, bem como dos subitens 16.1.2 no Edital nº 1 – PC/AL, de 27 de maio
de 2021.
Torna pública, ainda, a retificação da numeração dos tópicos referentes à disciplina de Noções
de Direitos Humanos, constantes do subitem 20.2.4 do Edital nº 1 – PC/AL, de 27 de maio de 2021, conforme
a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
[...]
16 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO
16.1 Em caso de empate na nota final na primeira etapa do concurso, terá preferência o candidato que, na
seguinte ordem:
[...]
g) tiver maior idade.
[...]
16.2 Os candidatos que seguirem empatados até a aplicação da alínea “g” do subitem 16.1 deste edital serão
convocados, antes do resultado final no concurso, para a apresentação da imagem legível da certidão de
nascimento para verificação do horário do nascimento para fins de desempate.
16.2.1 Para os candidatos convocados para apresentação da certidão de nascimento que não apresentarem
a imagem legível da certidão de nascimento, será considerada como hora de nascimento 23 horas 59 minutos
[...]
20.2.4 CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS
[...]
NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS: [...] 6 A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos
humanos. 7 Pacto de São José da Costa Rica e Decreto nº 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos
Humanos).
[...]
FABRÍCIO MARQUES SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio
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