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O GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, por meio da Secretaria de 
Estado da Gestão Estratégica e Administração - SEGAD, no uso de suas atribuições legais e 
considerando contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e 
Administração, Policia Militar de Roraima e a Universidade Estadual de Roraima - UERR, 
UERR, considerando decisão proferida nos autos do processo n°. 0830040-
56.2018.8.23.0010, torna público pelo presente Edital a retificação da alínea l) do subitem 8.5 
do Edital nº. 001 do Concurso Público nº. 001/2018 - Concurso Público para provimento de 
vagas ao Cargo de Soldado PM 2ª Classe do Quadro de Praças Combatentes Policial Militar  
QPCPM de Roraima (Edital nº. 001/2018 do Concurso Público nº. 001/2018), conforme a 
seguir.

1. A alínea l) do subitem 8.5 do Edital nº. 001 do Concurso Público para provimento de vagas 
ao Cargo de Soldado PM 2ª Classe do Quadro de Praças Combatentes Policial Militar  
QPCPM de Roraima passa a vigorar da seguinte forma:

l) Será eliminado do certame o candidato que apresentar tatuagem no corpo (pigmentação 
definitiva), que nos termos do detalhamento constante das normas do Comando da Polícia 
Militar de Roraima: divulgue símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos 
inerentes aos integrantes da corporação militar, que faça alusão a: ideologia terrorista ou 
extremista contrária as instituições democráticas ou que pregue a violência e a 
criminalidade; discriminação ou o preconceito de raça, credo, sexo e origem; a ideia ao ato 
libidinoso; ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos; vinculação, simpatia a organização 
criminosa (facção) e/ou congênere; indisciplina, desordem ou atentatória contra as 
instituições; ao consumo de drogas ilícitas e/ou a prática de crimes.

2. Por conseguinte, a alínea l) do subitem 2.5 do Edital nº. 011 do Concurso Público para 
provimento de vagas ao Cargo de Soldado PM 2ª Classe do Quadro de Praças Combatentes 
Policial Militar  QPCPM de Roraima passa a vigorar com o mesmo teor da alínea l) do 
subitem 8.5 do Edital 001 retificado do referido Concurso.

Boa Vista, 17 de dezembro de 2019.

PEDRO DE JESUS CERINO
Secretário da Gestão, Estratégica e Administração – SEGAD


