COMUNICADO DE RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO PM DA CARREIRA DE PRAÇAS
POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ (PMCE)
O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Contrato
Administrativo nº 017/2016-AESP e demais disposições legais aplicáveis, inclusive o EDITAL DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 – PMCE, de 11 de julho de 2016, publicado no DOE/CE Nº 130, de 12
de julho de 2016, TORNA PÚBLICO A RELAÇÃO NOMINAL DE DEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES
DE INSCRIÇÃO E DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
a) ANEXO I – Relação dos candidatos que tiveram a solicitação de inscrição DEFERIDA.
b) ANEXO II – Relação dos candidatos que tiveram o pedido de condição especial para a realização
da prova objetiva DEFERIDO;
O Instituto AOCP informa que os demais candidatos não constantes das listagens dos ANEXOS I e II
tiveram suas solicitações de INSCRIÇÃO e de CONDIÇÃO ESPECIAL INDEFERIDAS, podendo interpor
recurso contra esse resultado, observando as seguintes normas e procedimentos:
I – O recurso deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br, no período das 0h00min do dia 30/08/2016 até às 23h59min do dia 31/08/2016,
observado o horário oficial de Brasília/DF. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão;
II – O Instituto AOCP não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso;
III – A relação final dos candidatos com a solicitação de inscrição e de condição especial deferidas será
divulgada na data provável de 06 de setembro de 2016, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br;
IV – A prova objetiva será aplicada no dia 25/09/2016 em horário e locais a serem divulgados na data de
06/09/2016;
V – O candidato com a inscrição e a condição especial deferidas, deverá acessar o endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br, a partir das 15h da data prevista 06/09/2016 e imprimir o CARTÃO DE
INFORMAÇÃO DO CANDIDATO, que informará o horário e local de realização da prova objetiva e demais
informações sobre os procedimentos a serem adotados em relação a sua condição especial, se for o caso.
VI – Maiores informações consultar o Edital de Abertura do Concurso (EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2016 – PMCE), em especial os itens 8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES e 10. DAS
CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DA 1ª ETAPA.

Maringá, 29 de agosto de 2016.
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