Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Segurança
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/PMERJ/ 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

RETIFICAÇÃO Nº 01

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a retificação nº 01 do Edital nº 001/2018/PMERJ/ 26 DE
DEZEMBRO DE 2018, em atendimento ao disposto na Lei 7.7.47/2017, referente ao
Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Quadro de
Oficiais Policiais-Militares (QOPM) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, conforme
segue.

I - DO ITEM 2 – DO CARGO
a) O subitem 2.1.4 passa a constar com a seguinte redação:
2.1.4. VAGAS: Serão oferecidas 37(trinta e sete) vagas, a serem disputadas para o ano letivo
de 2019, correspondentes ao 1° ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMERJ), sendo
26 (vinte e seis) vagas de ampla concorrência, 07 (sete) vagas de negros ou índios e
04(quatro) vagas para hipossuficiente econômico.

II - DO ITEM 6 - DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS E
ÍNDIOS E AOS CANDIDATOS COM HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA
a) Incluem-se subitens no Item 6 referentes às vagas reservadas à população com
hipossuficiência econômica, conforme disposto na Lei 7.747 de 16 de Outubro de 2017, que
seguem com a seguinte redação:

6.11. Ficam reservadas à população com hipossuficiência econômica 10% (dez por cento) das
vagas oferecidas, devendo o candidato fazer a referida autodeclaração no prazo estipulado
neste Edital, em link disponível no site www.ibade.org.br.

6.11.1. Se, na apuração do número de vagas reservadas à população com hipossuficiência
econômica, resultar número decimal igual ou maior do que 0,5 (meio), adotar-se-á o número
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inteiro imediatamente superior; se menor do que 0,5 (meio), adotar-se-á o número inteiro
imediatamente inferior.

6.11.2. Para os efeitos desta Lei, será considerado com hipossuficiência econômica o
candidato que comprovar possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

6.11.3. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais
estabelecidas no edital do concurso, caso não opte pela reserva de vagas.

6.11.4. Não havendo candidatos com hipossuficiência econômica aprovados, as vagas
incluídas na reserva prevista neste artigo serão revertidas para o cômputo geral de vagas
oferecidas no concurso, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados,
obedecida a ordem de classificação.

6.11.5. O candidato deverá, na data indicada no ANEXO I – Cronograma Previsto,
comprovar, documentalmente, o seu enquadramento na reserva de vagas de que trata o
subitem 6.11 deste Edital.

6.11.6. Detectada a falsidade da declaração a que se refere o subitem 6.11.2, será o candidato
eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão
ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

6.11.7. A relação dos candidatos que se autodeclararam para concorrer à vaga reservada ao
hipossuficiente economicamente será divulgada na Internet no site www.ibade.org.br.

6.11.8. O candidato que não se autodeclarar conforme estabelecido no subitem 6.11, e/ou
deixar de comprovar documentalmente o seu enquadramento, perderá a prerrogativa em
concorrer às vagas reservadas.
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6.11.9. O candidato poderá interpor recurso contra a relação dos candidatos que se
autodeclararam para concorrer vaga reservada aos hipossuficientes economicamente nas
datas indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO I, das 08h do primeiro dia até as 17h do
último dia.

6.11.10. O candidato que se autodeclarou hipossuficiente economicamente, caso aprovado
na 1ª Etapa, será convocado para submeter‐se ao procedimento de verificação da veracidade
da autodeclaração, promovida pela PMERJ.

III - DO ITEM 10 - DA PROVA DISCURSIVA
a) Os subitens abaixo passam a constar com a seguinte redação:
10.5. Somente será corrigida a Prova Discursiva dos candidatos aprovados na Prova
Objetiva, dentro do posicionamento indicado abaixo:
POSICIONAMENTO
CARGO

S01 - OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR

AMPLA
280º

NEGRO OU HIPOSSUF.
INDIO

ECONÔM.

80º

40

10.5.2. Se não houver candidatos negros ou índios e/ou hipossuficientes economicamente
aprovados na Prova Objetiva suficientes na forma do subitem 10.5, será complementado
pela vaga de ampla concorrência, observada a ordem decrescente de posicionamento e
limite disposto no subitem 10.5.

IV - DO ITEM 11. - DA 2ª ETAPA - EXAME ANTROPOMÉTRICO E TESTE DE
CAPACIDADE FÍSICA
a) Os subitens abaixo passam a constar com a seguinte redação:
11.1. Participarão desta etapa os candidatos da ampla concorrência aprovados na 1ª Etapa, e
os candidatos negros ou índios e hipossuficientes economicamente considerados aptos no
procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração, subitens 6.4 e 6.11.5, ambos
até o posicionamento indicado abaixo:
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POSICIONAMENTO
CARGO

AMPLA

S01 - OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR

NEGRO OU HIPOSSUF.
ÍNDIO

ECONÔM.

34º

17

120º

11.1.1.1. Se não houver candidatos negros ou índios e/ou hipossuficientes economicamente
aprovados na 1ª Etapa suficientes na forma do subitem 11.1, será complementado pela vaga
de ampla concorrência, observada a ordem decrescente de posicionamento e limite disposto
no subitem 11.1.

V - DO ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO
O cronograma previsto passa a constar com a seguinte redação:
ATIVIDADES
Período para autodeclaração de hipossuficiência econômica, nos moldes da
Lei 7.747/2017
Divulgação da relação preliminar dos candidatos que se autodeclararam para
concorrer à vaga reservada para hipossuficientes economicamente
Período para interposição de recurso contra a relação preliminar dos
candidatos que se autodeclararam para concorrer à vaga reservada para
hipossuficientes economicamente

DATAS
13/02 a
20/02/2019
21/02/2019

22/02 e
25/02/2019

Divulgação das respostas aos recursos e relação final dos candidatos que se
autodeclararam para concorrer à vaga reservada para hipossuficientes

27/02/2019

economicamente
- Convocação para o procedimento de verificação da veracidade da
autodeclaração negro e índio e hipossuficiência econômica

13/03/2019

- Realização do procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração

14/03 e/ou

negro e índio e hipossuficiência econômica

15/03/2019

- Divulgação do resultado preliminar do procedimento de verificação da

20/03/2019

4

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Segurança
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
veracidade da autodeclaração negro e índio e hipossuficiência econômica
- Pedido de revisão contra o resultado preliminar do procedimento de
verificação da veracidade da autodeclaração negro e índio e hipossuficiência
econômica

21/03 e
22/03/2019

- Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar do
procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração negro e índio e

27/03/2019

hipossuficiência econômica
Demais informações permanecem inalteradas.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019.

ROGÉRIO FIGUEREDO DE LACERDA - CEL PM
COMANDANTE GERAL
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