
 

 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA MILITAR 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

NÚCLEO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

 

ADITIVO Nº 001 AO EDITAL Nº 004/2014 – NRS – CFS/PM/2015 
 

A COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SARGENTOS POLICIAL-MILITAR PARA O ANO 2015, instituída através da Portaria nº GCG/0130/2012-CG,  

 

RESOLVE: 

 

1. TORNAR PÚBLICO que os Subitens 4.10, 4.20, 4,25 e 6.1 do Edital nº 004/2014 

CFS/PM/2015, relativo ao Período de Inscrição e aplicação da prova objetiva, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“4.10 As inscrições para este Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente pela 
Internet, no endereço eletrônico do IDECAN: www.idecan.org.br, no período de 
14h00min do dia 1º de outubro de 2014 até às 23h59min do dia 07 de novembro de 
2014, observado o horário local do Estado da Paraíba.” 
 

“4.20 O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição, até a data do 

vencimento, poderá utilizar a opção de imprimir a 2ª via do boleto até o dia útil 

subsequente ao término da inscrição (10 de novembro de 2014). Após esta data, o 

candidato que não efetuar o pagamento da inscrição ficará impossibilitado de 

participar do processo.” 

 
“4.25 A partir de 18 de novembro de 2014 o candidato deverá conferir, no endereço 

eletrônico www.idecan.org.br, através das inscrições homologadas, se os dados da 

inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, o candidato 

poderá efetuar recurso no prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis, através do e-

mail: atendimento@idecan.org.br.” 

 
“6.1 A aplicação da Prova Objetiva de Múltipla Escolha está prevista inicialmente 
para o dia 11 de janeiro de 2015, em turno único, no período entre 13h00min e 
17h00min, horário local do Estado da Paraíba, e será realizada simultaneamente nas 
cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos.”  

 

2. Publique-se no Boletim da Polícia Militar, disponibilize-se na INTERNET através do 

endereço eletrônico (www.pm.pb.gov.br). 

João Pessoa/PB, 30 de outubro de 2014. 

 

 

 

CRISTIANE WILDT CAVALCANTE VIANA – CEL QOC 
Presidente da Comissão Coordenadora 

Homologo em ____/____/2014 

 

 

EULLER DE ASSIS CHAVES – CEL QOC 

Comandante Geral 


