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Concurso Público - Provimento 2014/1 
Investigador de Polícia I – Edital 01/14 

 
A Diretora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições e cumprindo decisão judicial exarada nos autos do 
processo nº 5011327-44.2020.8.13.0024, torna pública a inclusão de 
ANTONIO HENRIQUE LOUREIRO ANTUNES, inscrição 30363, 
na relação de candidatos considerados portadores de deficiência do 
concurso público para Investigador de Polícia I, provimento 2014/1 e 
CONVOCA o candidato para a Avaliação Psicológica, de caráter 
eliminatório, que será realizada em Belo Horizonte, conforme 
relacionado abaixo: 
 

Dia 05 de junho de 2020, 8 horas 
CLINESP Clínica Especializada  
Rua Piauí, 953, Bairro Funcionários – BH/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. 
  
Conforme previsão editalícia, a despesa decorrente da realização de 
exame psicotécnico será arcada pelo candidato, no importe de R$ 
210,08 (duzentos e dez reais e oito centavos), diretamente na clínica 
credenciada. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 
31 de março de 2020. 
 
 

Cinara Maria Moreira Liberal  
Delegada Geral de Polícia 

Diretora da Academia de Polícia Civil  
 
 
 
 

 

 
 


