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Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC 

  

EDITAL Nº 11/2019/SESDEC-GRH

Errata nº 2 do EDITAL Nº 1/2019/SESDEC-GRH

O Presidente da Comissão de Seleção para o ingresso no Programa de Prestação Voluntária
de Serviços Administra�vos na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, no uso de suas atribuições
que lhe conferem o Edital Nº 1/2019/SESDEC-GRH, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 31 de
julho de 2019 e Portaria nº 328/2019/SESDEC-GRH publicada no Diário Oficial do Estado no dia 06 de
Agosto de 2019, torna público a alteração dos itens 5.12.2 e 5.12.5 do Edital Nº 1/2019/SESDEC-GRH nos
seguintes termos:

 

 ONDE SE LÊ: 

5.12.2 Para recorrer, o candidato deverá u�lizar o sistema eletrônico de interposição de
recurso, por meio do endereço eletrônico www.sesdec.ro.gov.br, seguindo as orientações da página.

5.12.5 Não será aceito recurso via fax, via e-mail, fora do prazo ou ainda em desacordo
com as condições estabelecidas neste Edital.

 

LEIA-SE: 

5.12.2 Para recorrer, o candidato deverá encaminhar o Recurso da questão obje�va da
prova teórica para o e-mail nrh@sesdec.ro.gov.br, contendo o nome completo, CPF , número de
matrícula, o número da questão obje�va e a jus�fica�va.

5.12.5 Não será aceito recurso via fax, fora do prazo ou ainda em desacordo com as
condições estabelecidas neste Edital.

 

 

 

Porto Velho, 24 de setembro de 2019.

 

 

DAVI MORONI DE SOUZA - Cel PM RR

Presidente da Comissão de Seleção PPVSA

Documento assinado eletronicamente por DAVI MORONI DE SOUZA, Gerente, em 24/09/2019, às
10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 8019444 e o código CRC EB021018.
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Referência: Caso responda este Edital, indicar expressamente o Processo nº 0037.223117/2019-61 SEI nº 8019444


