
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

OPÇÃO DE CARGO – ITEM 9.18 

 

Em atendimento aos itens 9.18 e 9.18.1 previstos no edital de abertura do Concurso Público Edital n° 01, de 25 de 

novembro de 2020, os candidatos abaixo elencados ficam convocados para, no período de 10 a 17 de novembro 

de 2021, manifestar a opção de cargo a que permanecerão concorrendo no certame: 

Inscrição Nome Cargo 

111044612 Andressa Virginia De Brito Cordeiro DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO 

111048865 Andressa Virginia De Brito Cordeiro ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO 

111034811 Flavio Dutra De Melo DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO 

111034819 Flavio Dutra De Melo ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO 

111014349 Vitória Larissa Dantas De Morais DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO 

111057901 Vitória Larissa Dantas De Morais ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO 

 

Para escolha, o candidato deverá acessar o link abaixo e realizar upload do documento de identidade e da 

declaração de próprio punho, conforme modelo constante do Anexo Único, com expressa indicação do cargo que 

opta por permanecer concorrendo, consequentemente manifestando desistência do outro cargo. A declaração 

deverá conter, obrigatoriamente: nome completo, CPF, manifestação do cargo a que deseja permanecer 

concorrendo, indicação do cargo cuja concorrência está sendo abdicada, assinatura de próprio punho e data. 

 

Link para manifestação da escolha de cargo 

 

Os candidatos ficam cientes de que deverão desconsiderar a convocação da terceira etapa (Teste de aptidão 

física ou Prova Prática) para o cargo em que houver a desistência. 

 

Natal, 9 de novembro de 2021. 

BEN HUR CIRINO DE MEDEIROS 

DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 

  

https://www50.fgv.br/Diverso/EnvioDeArquivos.aspx?key=111&t=1


 

 

ANEXO ÚNICO 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, ___________________________________________________(nome do candidato), portador do RG nº 

_____________________ e inscrito no CPF sob o nº ___________________________, declaro  que desejo 

permanecer concorrendo no Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte através do cargo 

__________________________, sob o nº de inscrição ___________________, desistindo de minha outra inscrição 

existente neste certame. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do candidato de próprio punho 

 

 

______________, ______ de _________________ de 2021. 

(Local)      (Dia)            (Mês) 


