Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Academia de Polícia Civil
Divisão de Recrutamento e Seleção
Portaria nº 009/DRS/ACADEPOL/PCMG/2015
Concurso Público - Provimento 2014-1
Investigador de Polícia I – Edital 01/14
O Diretor-Geral da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais, cumprindo decisão judicial exarada nos
autos do processo nº 3059061-35.2014.8.13.0024, convoca o
candidato Jarbas Ferreira Aguiar, inscrição nº 9494, para a Avaliação
Psicológica do Concurso Público visando o Provimento de 1000 (mil)
vagas para o cargo na inicial da série de níveis da carreira de
Investigador de Polícia I, de caráter eliminatório, que será realizada
em Belo Horizonte, conforme se segue:
Data:
Clínica:

20 de janeiro de 2014, 8 horas
RS&M Assessoria de Recursos Humanos Ltda.
Av. Amazonas, 2904, Conjunto 503, Bairro Prado
Belo Horizonte/MG

Observações:
Após realização dos testes na Clínica, o candidato será, no ato,
convocado e cientificado a comparecer no mesmo dia na Academia de
Polícia Civil, para entrega dos documentos e Boletim pertinentes à
fase de Investigação Social.
A Avaliação Psicológica é de caráter eliminatório.
O candidato deverá comparecer ao local da Avaliação especificada
nesta Portaria, com 1 (uma) hora de antecedência do horário fixado
para seu início.
O ingresso nos locais de exame, só será permitido dentro do horário
estabelecido, ao candidato que portar documento oficial de identidade.
O candidato deverá levar, ainda, caneta esferográfica (tinta azul ou
preta) e 2 (dois) lápis pretos n.º 2.
Aconselha-se ao candidato que se apresente descansado e alimentado,
não ingerir bebidas alcóolicas e trajar roupas confortáveis, exceto
shorts, bermudas e camisetas.
O candidato que deixar de comparecer à realização da Avaliação
Psicológica no dia e horário determinados nesta Portaria, será
eliminado do Concurso Público.
Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para a Avaliação
Psicológica, nem realização desta fora dos horários e locais marcados
para todos os candidatos convocados previamente no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos
15 de janeiro de 2015.

Marco Antônio Monteiro de Castro
Diretor-Geral da Academia de Polícia Civil

