
POLÍCIA CIVIL

EDITAL 001/2016 - ASSESSORIA DE IMPRENSA / GDGPC

Torna  pública  seleção  para  o
preenchimento  de  vaga(s)  na
Assessoria  de  Imprensa  da  Polícia
Civil do Estado de Goiás e dá outras
providências.

O delegado-geral  da Polícia  Civil,  no uso de suas atribuições,  torna
público que estarão abertas as inscrições de interessados em processo
de seleção para o preenchimento de vaga(s) na Assessoria de Imprensa
da Polícia Civil do Estado de Goiás. Para tanto, resolve:

1 – A seleção será composta de três fases: a) inscrição; b) entrevistas e
avaliações práticas;  c)  freqüência  a  curso da Escola Superior  da Polícia
Civil.

2 - Poderá se inscrever para o processo seletivo qualquer policial civil em
exercício na PCGO, lotado em unidades da capital ou do interior. 



3 – A inscrição deverá ser feita pelo email imprensa@policiacivil.go.gov.br
até o dia 31 de maio de 2016. 

3.1 – O candidato deverá encaminhar ao email informado no item 2
um currículo resumido, com seus dados pessoais, experiência profissional e
telefone e email de contato.

3.2  –  Os  candidatos  inscritos  receberão  um email  confirmando  a
inscrição. Dessa forma, caso o candidato não receba a confirmação em até
72  horas,  deverá  entrar  em  contato  telefônico  com  a  Assessoria  de
Imprensa  pelos  números  (62)  3201-2522  ou  (62)  3201-2521  para
regularizar a inscrição.

4 – Aqueles que tiverem a inscrição confirmada serão convocados para as
entrevistas e avaliações práticas, a serem realizadas em Goiânia, em data
que será definida e informada oportunamente.

4.1  –  Durante  as  entrevistas  serão  avaliados  conhecimentos  do
candidato quanto a temas relacionados à área da comunicação social (em
especial: jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e mídias
sociais).

4.2 – As avaliações práticas serão três e consistirão na elaboração e
edição de texto jornalístico, produção de release e no planejamento de um
evento.

4.2.2 – As avaliações serão analisadas pelo delegado de Polícia chefe
da Assessoria de Comunicação e por um(a) jornalista da área, sendo que
serão conferidas às mesmas notas de 0 a 10.

4.2.3  –  Será  considerado  aprovado  o  candidato  que  obtiver  nota
global acima de 21 (vinte e um) e nota individual acima de 7 (sete).

4.2.3.1 – Considera-se “nota global” a soma das notas das três
avaliações.

4.2.3.2 - Considera-se “nota individual” a nota de cada uma
das três avaliações.
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4.2.4  –  O  candidato  poderá  recorrer  das  notas  que  lhe  forem
conferidas a uma comissão formada pelo delegado-geral,  pelo delegado-
geral adjunto e pelo superintendente de Polícia Judiciária.

5 – Os aprovados nas avaliações práticas deverão, ainda, freqüentar o curso
de “Relacionamento com a Mídia”, a ser ministrado na Escola Superior da
Polícia  Civil,  com  duração  de  5  horas/aula,  em  data  a  ser  definida  e
informada oportunamente.

6  –  Os  candidatos  que  concluírem  satisfatoriamente  o  curso  na  ESPC
estarão  aptos  a  preencher  a(s)  vaga(s)  que  surgir(em)  na  Assessoria  de
Imprensa e terão preferência em relação a outros servidores no tocante à
lotação naquele setor.

6.1  –  Para  efeitos  de  classificação  entre  os  concluintes,  serão
consideradas as notas auferidas nas avaliações práticas.

6.1.1 – Em caso de empate, terá preferência o servidor com
mais tempo de serviço na PCGO. Persistindo o empate, terá preferência o
servidor mais velho.

7  –  Eventuais  dúvidas  que  surjam  acerca  da  presente  seleção  serão
dirimidas pela comissão formada pelo delegado-geral, pelo delegado-geral
adjunto e pelo superintendente de Polícia Judiciária.

Goiânia (GO), 17 de maio de 2016.

ÁLVARO CÁSSIO DOS SANTOS

DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL


