GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL n. 31/2014 - SAD/SEJUSP/PCMS
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DA CARREIRA POLÍCIA
CIVIL/PCMS/2013
Os SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e DE
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto no Edital n.1/2013 - SAD/SEJUSP/PCMS, de 30 de agosto de 2013, tornam pública a
CONVOCAÇÃO do candidato JONES REGIORI BORGES, na condição sub judice, aprovado
na Prova Escrita Objetiva, que se declarou negro no ato da inscrição, em cumprimento à decisão
judicial nos autos n. 0800763-31.2014.8.12.0000, para comparecer à Entrevista de Verificação,
observando-se:
I - a Entrevista será realizada:
Local: Secretaria de Estado de Adminitração-SAD
Endereço: Av. Desembargador José Nunes da Cunha s/n
Parque dos Poderes
Campo Grande-MS
Data: 4/4/2014
Horário: 15 h (horário MS)
II - o candidato deverá comparecer no local da entrevista com 30 minutos de
antecedência do horário marcado para seu início munido do documento de identificação
utilizado para inscrição, além de cópia da sua certidão de nascimento;
III - a declaração firmada pelo candidato no momento da sua inscrição será
confrontada com o seu fenótipo;
IV - caso haja discordância quanto à declaração e o fenótipo do candidato,
será feita análise dos documentos exigidos no item II deste Edital;
V - o candidato que se declarou negro no momento da inscrição que não
realizou a inscrição conforme as normas constantes no item 3.12 do Edital n.1/2013 SAD/SEJUSP/PCMS, de 30 de agosto de 2013, não comparecer à entrevista no prazo e local
estabelecidos neste Edital ou que não receber parecer conclusivo favorável da Comissão
Especial perderá o direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos optantes do programa
de reserva de vagas, permanecendo somente na listagem geral de classificação para o cargo, não
podendo interpor recurso dessa decisão;
VI - não haverá 2ª (segunda) chamada e nem realização da Entrevista fora
da data, horário e local estabelecidos neste Edital.
CAMPO GRANDE-MS, 31 DE MARÇO DE 2014.

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS
Secretária de Estado de Administração

WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
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