
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 

 Academia de Polícia Civil 

Divisão de Recrutamento e Seleção 

 

Portaria Nº 389/DRS/ACADEPOL/PCMG/2022 

 

Concurso Público - Provimento 2021/1 

Investigador de Polícia I - Edital 05/21 

 

A Comissão Organizadora do Concurso, na forma da lei e nos termos 

do item 9 e subitens do Edital nº 05/21 do concurso público para 

Investigador de Polícia I, cumprindo  decisão judicial exarada nos autos 

do processo nº 5063328-35.2022.8.13.0024, convoca a candidata 

VIVIANNE GEORGIA ATALA GUIMARAES, inscrição nº 125008, 

para a Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, que será realizada 

na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais/ACADEPOL – prédio 

“J”, em Belo Horizonte (rua Oscar Negrão de Lima, 112, Nova 

Gameleira), no dia 14 de junho de 2022, com início às 8 horas, 

conforme orientações abaixo: 

 

Perfil Ocupacional Ltda. 

CNPJ: 05.911.583/0001-26 (Pix) 

Nome do banco: Banco Itaú 

Número do banco: 341 

Agência: 3038 

Conta corrente: 12.070-9 

Valor: 254,79 

 

O candidato deverá comparecer e se apresentar ao local determinado, 

pelo menos com 1 (uma) hora de antecedência, munido do original do 

Documento Oficial de Identificação. Recomenda-se que o candidato 

esteja alimentado e com roupas confortáveis (exceto shorts, bermudas 

e camisetas), pois deverá ficar à disposição da Avaliação Psicológica 

no horário de 8 às 17 horas. 

 

O candidato deverá levar, ainda, caneta esferográfica (tinta azul ou 

preta) e 2 (dois) lápis pretos n.º 2. 

 

O candidato que deixar de comparecer à realização da Avaliação 

Psicológica no dia e horário determinados nesta Portaria, será eliminado 

do Concurso Público. 

 

A despesa decorrente da realização da Avaliação Psicológica será 

arcada pelo candidato. 

 

 Não serão aceitos depósitos em caixas eletrônicos, nem 

comprovantes de agendamento. 

 O candidato deverá entregar o comprovante da transação bancária 

impresso no dia da sua avaliação, ao responsável pela clínica 

psicológica credenciada que realizará sua conferência. 

 No dia da Avaliação Psicológica não será aceito pagamento em 

dinheiro. 

 Não serão aceitas fotos do comprovante da transação bancária. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, 2 de 

junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Cinara Maria Moreira Liberal  

Delegada Geral de Polícia 

Diretora da Academia de Polícia Civil 

 Presidente da Comissão de Concurso 


