POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
QUARTEL DO COMANDO-GERAL
EDITAL DE DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO SUB JUDICE
EDITAL Nº 001/CFO-2018/PMTO
O Coronel QOPM Marcelo Falcão Soares, Presidente da Comissão do Concurso Público, no uso das atribuições legais,
mediante as condições estipuladas neste Edital, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos de Agravo de
Instrumento nº 0004902-42.2018.827.0000, em trâmite no Gabinete da Desembargadora Maysa Vendramini Rosal –
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, TORNA PÚBLICO o DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO SUB JUDICE do
candidato Sampaio Batista de Oliveira, para o cargo de Cadete I, do CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital n°
001/CFO-2018/PMTO, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica DIVULGADO, em cumprimento à decisão judicial especificada acima, o DEFERIMENTO sub judice da
inscrição nº 6020019389, do candidato Sampaio Batista de Oliveira, para o cargo de Cadete I.
I – O candidato deverá informar, através do e-mail da Central de Atendimento ao Candidato candidato@aocp.com.br, um
e-mail e telefone de contato, válidos, para que a organizadora possa enviar a Ficha de Inscrição, para preenchimento
completo pelo candidato, com os seus dados pessoais.
II - Para conhecer o local de realização das provas, o candidato deverá entrar em contato com a Central de
Atendimento ao Candidato, da AOCP Concursos Públicos, pelo telefone (44) 3344-4222, cujo plantão de
atendimento ocorrerá em 10/03/2018, das 08h às 17h (horário local). O contato para identificação do local de
realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato.
III – O candidato também deverá efetuar a verificação da normativa do Edital de Horário e Local de Realização das
Provas Objetiva e Dissertativa, do CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital n° 001/CFO-2018/PMTO, para o cargo de
Cadete I, divulgado em 20/02/2018, no endereço eletrônico www.aocp.com.br,

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Quartel do Comando-Geral, em Palmas – TO, 10 de março de 2018.

Marcelo Falcão Soares – Cel QOPM
Presidente da Comissão do Concurso CFO/2018
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