
ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

Portaria nº 13300/2020 - PM
 
Suspende a aplicação do Teste de Avaliação Profissional relativo ao
certame de promoção de Praças previsto para o dia 24 de maio de
2020.

 
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no

uso de suas atribuições legais que lhe conferem o § 3º do art. 3º c/c art. 4º da Lei Estadual n.º 8.125 de 18
de junho de 1976; e

Considerando a decretação de situação de emergência na Saúde Pública do Estado de
Goiás em razão da disseminação do novo Coronavírus, por força do Decreto Estadual n.º 9.653, de 19 de
abril de 2020; 

Considerando o teor do artigo 9º da Portaria n.º 0190/2020 - SSP, que determina aos
titulares de órgãos jurisdicionados à Secretaria de Estado da Segurança Pública a edição de atos
normativos complementares;

Considerando o disposto no Decreto Estadual n.º 9.634, de 14 de março de 2020, que
estabelece procedimentos preventivos de emergência a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de
Goiás e seus servidores, face a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); 

Considerando o teor da Portaria n.º 12950/2020 - PM, e suas alterações posteriores, que
adota medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e
internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Polícia Militar do Estado de
Goiás;

Considerando que a preservação da saúde dos policiais militares constitui premissa do
Comando-Geral da Corporação;

Considerando, por fim, a proximidade da data de realização do Teste de Avaliação
Profissional, previsto para o dia 24 de maio de 2020, o que tem gerado grande ansiedade e apreensão nos
policiais militares candidatos;

Considerando o Processo n.º 202000002048547 SEI.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Suspender a aplicação do Teste de Avaliação Profissional relativo ao certame de

promoção de Praças previsto para o dia 24 de maio de 2020.
§ 1º - O Comitê Gestor de Crise - CGC, em deliberação conjunta com o Comando-Geral

da Corporação, definirá nova data para realização do teste em momento oportuno. 
§ 2º - A Comissão de Promoção de Praças emitirá comunicado acerca da nova data de

realização do teste com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a data da prova.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial

Eletrônico da Corporação.
 
 



 
Comando-Geral da Polícia Militar, em Goiânia, 15 de maio de 2020.

 
 

Renato Brum dos Santos - Coronel PM
Comandante-Geral da PMGO
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