Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Academia de Polícia Civil
Divisão de Recrutamento e Seleção
Portaria Nº 098/DRS/ACADEPOL/PCMG/2013
Concurso Público - Provimento 2013/1
Perito Criminal – Edital 02/13
O Diretor Geral da Academia de Polícia Civil, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de observância aos princípios
constitucionais da probidade, legalidade e publicidade, além dos
preceitos éticos que devem prevalecer na Administração Pública,
evitando-se indevido prejuízo aos administrados;
CONSIDERANDO a constatação de incorreções de impressão em um
dos tipos de Caderno de Prova, no dia 26 de maio passado, no
concurso realizado para o provimento de vagas na carreira de Perito
Criminal /2013, de responsabilidade da FUMARC - Fundação Mariana
Resende Costa, legalmente contratada para sua operacionalização;
COMUNICA, oficialmente, a anulação da Etapa Eliminatória da Prova
de Conhecimentos/Objetiva, para Perito Criminal - Concurso Público
2013 (Edital 02/2013) e confirma a nova data para a realização da
Prova de Conhecimentos/Objetiva como sendo o dia 30 (trinta) de
Junho de 2013, no período da tarde, conforme já amplamente
divulgado pelos meios de comunicação.
O Cartão de Informação – CI, no qual estarão expressos o número de
inscrição, o nome completo do candidato, a data de nascimento, o
número do documento de identidade, bem como a data, o horário e o
local de realização das provas além de outras orientações úteis ao
candidato,
estará
disponível,
no
endereço
eletrônico
www.fumarc.com.br, no máximo, 05 (cinco) dias úteis antes da
realização das provas, para consulta individual do Candidato, por meio
da indicação do Número de Requerimento/Controle e CPF.
A ACADEPOL e a FUMARC, não efetuarão a remessa postal do
Cartão de Informação – CI para o candidato regularmente inscrito no
certame, que deverá ficar incumbido de consultar e imprimir o Cartão
no site acima indicado, como previsto no Edital.
Os candidatos que compareceram à primeira prova e que porventura
não mais tiverem interesse em participar do certame, poderão, nos
termos do item 2.2.8 do Edital, solicitar a devolução da Taxa de
Inscrição. Para devolução da Taxa de inscrição, o candidato deverá,
em até 30 dias após a publicação deste ato, preencher, imprimir e
assinar o formulário próprio que estará disponível no site da
FUMARC, e encaminhar a solicitação acompanhada de cópia do
comprovante de pagamento. A devolução se dará na forma e prazo
estabelecidos no item 2.2.8.1 do Edital 02/13.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, 3 de
junho de 2013.
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