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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EDITAL N.º 30/2020

PROCESSO Nº 08007.006447/2019-52

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA,
no uso de suas atribuições legais e competência delegada por meio do inciso XVIII do art. 4º da Portaria
SAA/SE/MJSP nº 3, de 22 de janeiro de 2020 (publicada no Diário Oﬁcial da União nº 17, de 24 de janeiro
de 2020), TORNA PÚBLICA a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENVIO DE LAUDO MÉDICO do PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO regido pelo Edital nº 20/2020, nos seguintes termos:
Art. 1º Fica PRORROGADA a data do envio do laudo médico até as 23h59min do dia 30/06/2020,
observado o horário oﬁcial de Brasília/DF.
§ 1º O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deﬁciência e/ou
solicitaram condição especial para realização da prova obje va, estará disponível no endereço eletrônico
www.ins tutoaocp.org.br a par r da data provável de 07/07/2020.
§ 2º O candidato que ver a sua inscrição como PcD e/ou sua solicitação de condição especial indeferida
poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico
www.ins tutoaocp.org.br, no período das 0h00min do dia 08/07/2020 até as 23h59min do dia
09/07/2020, observado o horário oﬁcial de Brasília/DF.
Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por JOSE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO,
Coordenador(a)-Geral de Gestão de Pessoas, em 16/06/2020, às 10:18, conforme o § 1º do art. 6º e
art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site h p://sei.auten ca.mj.gov.br informando o
código veriﬁcador 11923596 e o código CRC 9FC0FC4F
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h p://www.jus ca.gov.br/acesso-asistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus ça e
Segurança Pública.
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