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EDITAL Nº 7/2018 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA 

SUBSTITUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE (PC/SE) 
EDITAL DE EXCLUSÃO DE CANDIDATA DA CONDIÇÃO SUB JUDICE 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em cumprimento à decisão judicial proferida nos 

autos do Mandado de Segurança nº 201900126462, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe, torna pública a exclusão da candidata Pamela Lopes Guarilha de Aquino, inscrição nº 10008969, 
da condição sub judice, passando a candidata a figurar como regular no resultado final no curso de 
instrução e preparação técnico-profissional e no resultado final no concurso público, divulgados por 
meio dos subitens 1.1.1 e 2.1.1 do Edital nº 7/2018, de 2 de março de 2020, conforme a seguir 
especificado. 
[...] 
1 DO RESULTADO FINAL NO CURSO DE INSTRUÇÃO E PREPARAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
1.1 Resultado final no curso de instrução e preparação técnico-profissional, na seguinte ordem: número 
de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final no curso de instrução e preparação 
técnico-profissional.  
[...] 
1.1.1 Resultado final no curso de instrução e preparação técnico-profissional dos candidatos com 
deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato e nota final no curso de 
instrução e preparação técnico-profissional.  
10008969, Pamela Lopes Guarilha de Aquino, 25.00 
[...] 
2 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 
2.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em 
ordem de classificação, nota provisória no concurso público, nota final no concurso público e classificação 
final no concurso público.  
[...] 
2.1.1 Resultado final no concurso público dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número 
de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota provisória no concurso público, nota 
final no concurso público e classificação final no concurso público.  
10008969, Pamela Lopes Guarilha de Aquino, 133.67, 49.50, 11 
[...] 

 
Aracaju/SE, 26 de outubro de 2021. 

 
MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO JOÃO ELOY DE MENEZES 

Secretário de Estado da Administração Secretário de Estado da Segurança Pública 
 


