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Concurso Público - Provimento 2018/1 

Delegado de Polícia Substituto 
Avaliação Psicológica  

 
 
A Comissão Organizadora do Concurso, na forma da lei e nos termos 
dos itens 8 e subitens do Edital nº 01/18 do Concurso Público para 
Delegado de Polícia Substituto, cumprindo decisão judicial exarada 
nos autos do processo nº 5029461-56.2019.8.13.0024, CONVOCA a 
candidata aprovada e classificada para Avaliação Psicológica, 
conforme se segue: 
 

Dia 09 de abril de 2019, 8 horas 
DOCTOR RECURSOS HUMANOS LTDA 
R. Espírito Santo, 2727 sl 410, B. Santo Antônio – BH/MG  

Insc. Nome 

6228 Karina Alves Silva 
 
 
 
Observações: 
 
Após realização dos testes na Clínica, a candidata deverá 
comparecer no dia 09 de abril de 2019, às 14horas na Academia 
de Polícia Civil, prédio “B” (rua Oscar Negrão de Lima, 200, 
Nova Gameleira) para conclusão dos testes.  
 
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, 05 de 
abril de 2019. 
 
 
 
 
 

- Cinara Maria Moreira Liberal – 
Delegada-Geral de Polícia 

Presidente da Comissão de Concurso 
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais 

 


