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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA 

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O 

CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO (QOS) E 
PARA O CARGO DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇA POLICIAL 

EDITAL Nº 2 – PM/MA, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 
 

A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA torna pública a retificação dos subitens 
1.3, 5.1.2.1, 5.1.4, 5.2.6, 6.2, 6.2.5, 6.4.1, 6.4.4.1.4, 6.4.8.2, 6.4.8.3, 6.4.8.10, 6.4.8.11, 6.4.9.7, 6.4.9.11, 8.1, 
8.2, 8.3, 8.15.1, 8.15.3.1, 8.16 e 12.1 do Edital nº 1 – PM/MA, de 29 de setembro de 2017, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens. 
[...] 
1.3 As provas objetivas serão realizadas em Caxias/MA, Imperatriz/MA e São Luís/MA. Os exames médicos 
e odontológicos, o teste de aptidão física, o exame psicotécnico e a investigação social, bem como o 
procedimento de verificação dos candidatos que se autodeclararem negros e a perícia médica dos candidatos 
que se declararam com deficiência serão realizados em São Luís/MA. 
[...] 
5.1.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, de forma legível, até as 18 horas do dia 30 de novembro 
de 2017, por meio de link específico no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, imagem do CPF e do laudo médico a que se refere o 
subitem 5.1.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e 
nos que forem de interesse da Administração. 
[...] 
5.1.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de 
pessoa com deficiência será divulgada no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, na data provável de 11 de dezembro de 2017.  
[...] 
5.2.6 A relação provisória dos candidatos que se autodeclararam negros, na forma da Lei nº 10.404/2015, 
será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, na data provável de 
11 de dezembro de 2017. 
[...] 
6.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, solicitada no período entre 10 horas do dia 27 de outubro 
de 2017 e 18 horas do dia 30 de novembro de 2017 (horário oficial de Brasília/DF). 
[...] 
6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29 de dezembro de 2017. 
[...] 
6.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo a que deseja concorrer 
e por uma cidade de realização das provas objetivas. Uma vez efetuada a inscrição, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração. 
[...] 
6.4.4.1.4 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, na data provável de 5 de janeiro de 2018, se a 
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foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi 
aceita pelo Cebraspe. Caso não tenha sido aceita, o candidato poderá realizar, no período entre às 9 horas 
do dia 8 de janeiro de 2018 e 18 horas do dia 9 de janeiro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF), um novo 
envio de uma foto que atenda às determinações do sistema. 
[...] 
6.4.8.2 Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os candidatos amparados pela Lei nº 10.338/2015 
deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 27 de outubro de 2017 e 18 horas do dia 30 de novembro 
de 2017 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, a seguinte documentação: 
[...] 
6.4.8.3 Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os candidatos amparados pela Lei nº 299/2007, deverão 
enviar, no período entre 10 horas do dia 27 de outubro de 2017 e 18 horas do dia 30 de novembro de 2017 
(horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, a seguinte documentação: 
[...] 
6.4.8.10 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada na 
data provável de 11 de dezembro de 2017, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17. 
[...] 
6.4.8.11 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
até o dia 29 de dezembro de 2017, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público. 
[...] 
6.4.9.7 A documentação citada nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.6 deste edital deverá ser enviada até as 18 horas 
do dia 30 de novembro de 2017 (via upload), por meio de link específico no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos 
casos de força maior, ou a critério do Cebraspe. 
[...] 
6.4.9.11 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada 
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, na data provável de 11 de 
dezembro de 2017.  
[...] 
8.1 As provas objetivas para os cargos de nível superior terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão 
aplicadas na data provável de 28 de janeiro de 2018, no turno da manhã. 
8.2 As provas objetivas para o cargo de nível médio terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas 
na data provável de 28 de janeiro de 2018, no turno da tarde. 
8.3 Na data provável de 18 de janeiro de 2018, será publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão e 
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, edital que 
informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas. 
[...] 
8.15.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, a partir das 19 horas da data provável de 31 de 
janeiro de 2018, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
[...] 
8.15.3.1 Será disponibilizada, no dia 5 de fevereiro de 2018, relação dos itens cujos gabaritos foram objetos 
de recurso.  
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[...] 
8.16 O edital de resultado final nas provas objetivas e de convocação para os exames médicos e odontológicos 
será publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão, e divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17, na data provável de 27 de fevereiro de 2018. 
[...] 
12.1 Serão convocados para a investigação social todos os candidatos não eliminados na fase anterior, 
respeitados os empates na última posição.  
[...] 

 
 

MARIA DE LOURDES BASTOS RIBEIRO 
Subsecretária de Estado da Gestão e Previdência 


