Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Academia de Polícia Civil
Divisão de Recrutamento e Seleção
Portaria Nº 096/DRS/ACADEPOL/PCMG/2014
Concurso Público - Provimento 2014/1
Investigador de Polícia – Edital 01/14
O Diretor-Geral da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais, em complementação à portaria nº
092/DRS/ACADEPOL/PCMG/2014, TORNA PÚBLICO o resultado
da análise dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição para o
concurso público – provimento 2014/1, carreira Investigador de
Polícia, feitos no período de 22 a 29 de maio de 2014 e postados até o
dia 29 de maio de 2014, conforme previsto em Edital.
Pedidos Deferidos
Inscrição Nome do Candidato
543-6
Adilson Ribeiro de Oliveira
2575-5
Andreia Cristina Chagas de Morais Barbosa
2791-0
Lidyanna Silva Gomes
2805-3
Luiz Otavio Silva Gomes
2407-4
Silviane Feitosa da Silva
Pedido indeferido
Inscrição
Nome do Candidato
1000-6
Leandro Chagas Demetrio
Da decisão do indeferimento dos pedidos de isenção caberá recurso,
na forma estabelecida no item 12 e subitens.
A fundamentação objetiva sobre o indeferimento do requerimento de
isenção estará disponível para consulta do candidato ou de seu
procurador devidamente constituído, 48 horas após a publicação
oficial, na ACADEPOL – Rua Oscar Negrão de Lima, 200 - Bairro
Nova Gameleira - Belo Horizonte - Minas Gerais, de 8 às 12 e de 13 às
17horas.
O candidato cujo requerimento eletrônico de isenção do pagamento da
taxa de inscrição for deferido terá seu Cartão Definitivo de
Informação-CI, conforme previsto no item 2.6.2, disponível para
impressão, no endereço eletrônico www.acadepol.mg.gov.br, 05
(cinco) dias úteis antes das provas. Caso o candidato não consiga obter
o CI, deverá entrar em contato com a ACADEPOL por telefone,
pessoalmente ou por terceiro munido de procuração com poderes
específicos, no endereço: Rua Oscar Negrão de Lima, 200 - Bairro
Nova Gameleira - Belo Horizonte - Minas Gerais.
O candidato cujo requerimento de isenção do valor da Inscrição não
for aceito, após a fase recursal, deverá para efetivar sua inscrição no
concurso, acessar o endereço eletrônico www.acadepol.mg.gov.br e
imprimir o respectivo boleto para efetuar o pagamento do valor da
inscrição dentro do prazo indicado no item 2.2.2.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 16
de junho de 2014.

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

