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AVISO Nº 211/CONCURSO DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO 

 
 Concurso Público - Provimento 2018/1 

Delegado de Polícia Substituto 
 

A Comissão Organizadora do Concurso, na forma da lei e nos termos do Edital nº 01/18 do concurso público para o cargo de 
Delegado de Polícia Substituto, no uso de suas atribuições, considerando decisão judicial exarada convoca o candidato, abaixo 
relacionado para as Provas de Conhecimentos/Orais, que serão realizadas em Belo Horizonte, na Academia de Polícia Civil de 
Minas Gerais, Auditório/Prédio “A”, 3º Andar (Rua Oscar Negrão de Lima, 200, Bairro Nova Gameleira), conforme escala 
abaixo.  
 
 

Insc Nome Processo nº Data Hora 

19665-7 Daniel Alois Martins 1.0000.18.116569-7/001 25 de Outubro de 2018 08h 
 
 
Observações: 
 
O candidato deverá comparecer ao local da prova com 1 (uma) hora de antecedência, trajando vestimenta social, devendo 
apresentar o Documento Oficial de Identidade usado no ato de inscrição. 
 
Cada Examinador será responsável por argüir cada candidato sobre uma das matérias constantes no item 4.3.3. durante 20 (vinte) 
minutos, no máximo. 
 
Não será permitida qualquer espécie de consulta, devendo o examinador que pretender do candidato comentário sobre dispositivo 
de lei, apresentar-lhe o respectivo texto de legislação. 
 
Será atribuída a nota 0 (zero) ao candidato que deixar de comparecer às provas. 
 
Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar a prova fora da data, do horário ou do local pré-determinados. 
 
Caso possua, o candidato deverá apresentar os títulos previstos no item 10.3 do Edital. 
 
A Banca Examinadora dos Títulos e a respectiva data, horário e local do julgamento, serão divulgados oportunamente, em 
publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, 22 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 

- Cinara Maria Moreira Liberal – 
Delegada-Geral de Polícia  

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


