Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Academia de Polícia Civil
Divisão de Recrutamento e Seleção
Portaria Nº 103/DRS/ACADEPOL/PCMG/2013
Concurso Público - Provimento 2013/1
Perito Criminal
O Diretor-Geral da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições, nos termos do Edital 02/13, publicado no Diário
Oficial “Minas Gerais” de 17 de janeiro de 2013, convoca os
candidatos inscritos no Concurso Público que tiveram suas inscrições
deferidas, para a prova de Conhecimentos - Objetiva, que será
realizada no dia 30/06/2013, nos locais especificados nos Cartões de
Informação, disponíveis a partir do dia 24/06/2013, conforme
orientações abaixo:
Início das provas
14 horas

Duração
4 horas

Nº Questões
60 (sessenta)

Importante:
- Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar a prova
fora da data, do horário ou do local pré-determinado, informados no
Cartão de Informação, ou divulgados.
- O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova,
adequadamente vestido, com uma hora de antecedência do horário
fixado para o início, munido do Documento Oficial de Identidade
usado no ato de inscrição, e, preferencialmente portando o Cartão
de Informação.
- Durante o período de realização das provas, não será permitido o
uso de boné, chapéus e similares, e óculos escuros.
- O candidato deverá levar, para preenchimento da folha de respostas,
caneta esferográfica de material transparente e de ponta grossa
(tinta azul ou preta), sendo de inteira responsabilidade do candidato
o preenchimento desta, conforme as especificações nela constantes.
- A Prova Objetiva será feita sem consulta, sendo vedado o acesso,
ao recinto da prova, com material para esse fim.
- É proibido aos candidatos durante a realização das provas portar
(ainda que desligados), ou fazer uso de armas, relógios de qualquer
espécie, telefone celular, pager, beep, agenda eletrônica,
calculadora, transmissor/receptor de mensagens e ponto eletrônico
de qualquer tipo, ou qualquer outro equipamento eletrônico de
comunicação e/ou transmissão de dados. A ACADEPOL e a
FUMARC não se responsabilizarão pela guarda de objetos ou de
equipamentos eletrônicos durante a realização das provas.
- O candidato poderá ser submetido a detector de metais desde o
ingresso ao local de provas, até mesmo durante a realização destas
e, caso seja necessário, submetido, também, à identificação por
meio da coleta, no local, da impressão digital.
- Quando da realização da Prova Objetiva poderá ser exigido do
candidato o preenchimento de ficha de atualização de dados
cadastrais e informativos.
- Será atribuída a nota 0 (zero) ao candidato que deixar de
comparecer à realização da prova.
- O candidato somente poderá sair do local da prova/sala, após duas
horas de sua realização.
- Será eliminado do Concurso Público o candidato que, ao terminar a
prova, não entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, a Folha de
Resposta devidamente assinada e o caderno de questões da Prova
Objetiva.
- Será anulada a prova se for constatado o uso de meios escusos e
fraudulentos na sua realização.
- O gabarito oficial será publicado, provavelmente, entre os dias 2 e 3
de julho de 2013.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 27
de junho de 2013.

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

