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 Concurso Público - Provimento 2021/1 

Médico Legista – Edital 02/2021 

 

A Diretora-Geral da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no uso 

de suas atribuições legais e após análise dos requerimentos, TORNA 

PÚBLICO o DEFERIMENTO dos pedidos de isenção do valor de 

inscrição para o concurso público – provimento 2021/1, carreira 

Médico Legista, feitos no período de 11 a 13 de outubro de 2021, 

conforme previsto em Edital, dos candidatos relacionados a seguir: 

 

Inscrição Candidato 

100111 Arthur Borges Medeiros 

100551 Caio Fagundes Godinho 

100067 Daniel Ramos Athouguia 

100435 Gabriel Braga Pinheiro de Faria 

100096 Ingrid Karoline Teixeira Sena 

100088 Juan Pablo de Souzas Silva 

100562 Karine Thamires Costa Nascimento 

100196 Patrícia de Souza Moreira 

100452 Suelen Vitória Barbosa Fernandes 

100215 Thadeu Antonio Silva Venancio 

100573 Thaynan Cristina Moreira Aragão 

100042 Wesley Santos de Almeida 

 

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 encontra-se disponível para consulta individual do candidato 

no site de inscrição. 

 

O candidato cuja solicitação de isenção de pagamento do valor de 

inscrição for deferida estará automaticamente inscrito no concurso e 

terá seu Cartão de Informação – CI - disponível para impressão, nos 

endereços eletrônicos acadepol.policiacivil.mg.gov.br e 

www.fumarc.com.br, 05 (cinco) dias úteis antes das provas. 

 

O candidato cujo requerimento de isenção do valor de inscrição não 

for aceito, após a fase recursal, deverá, para efetivar sua inscrição no 

concurso, acessar os endereços eletrônicos 

acadepol.policiacivil.mg.gov.br e www.fumarc.com.br e emitir a 2ª via 

do DAE até às 15 horas (horário de Brasília) do dia 10 (dez) de 

novembro de 2021, que  deverá ser pago até o dia de vencimento nele 

constante. 

 

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

 

Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 26 

de outubro de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 Cinara Maria Moreira Liberal 

 Diretora-Geral da Academia de Polícia Civil 
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