Edital Normativo publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 106, de 6 de junho de 2016, Seção 3, página 41.

EDITAL No 05, DE 03 DE JUNHO DE 2016.
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O
CARGO DE PERITO CRIMINAL DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna
público o horário e os locais de aplicação das provas objetiva e discursiva do concurso público para provimento de vagas e
formação de cadastro reserva para o cargo de Perito Criminal da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital
no 1, de 8 de março de 2016, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 47, de 10 de março de 2016, conforme a seguir.
1 Ficam convocados todos os candidatos inscritos no presente certame, conforme locais, datas e horários a seguir.
2 As provas terão duração de 5 (cinco) horas, incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão ótico de respostas da prova
objetiva e das folhas de respostas da prova discursiva.
3 As provas serão aplicadas no dia 19 de junho de 2016, com início às 13 (treze) horas – horário de fechamento dos portões e início
da aplicação das provas.
4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora, quando os
portões serão abertos.
5 Os horários mencionados no presente edital obedecerão ao horário oficial de Brasília/DF.
6 TABELA DE LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS.
6.1 Os candidatos ao cargo de Perito Criminal, áreas de formação acadêmica Ciências Biológicas (código 101), Ciências
Contábeis (código 102), Ciência da Computação/Informática (código 103), Farmácia/Bioquímica (código 105), Física (código
106), Geologia (código 107), Odontologia (código 108) e Química (código 109) farão as suas provas no Centro Universitário de
Brasília (UniCEUB), localizado na SEPN 707/907 (entrada pela Avenida W-5) – Asa Norte.
6.2 Os candidatos ao cargo de Perito Criminal, área de formação acadêmica Engenharia (código 104), farão as suas provas no
UniEuro - Centro Universitário Euro Americano - Campus Asa Sul - SCES Avenida das Nações, Trecho 0, Conjunto 5 - Av. L-4 Sul
– Asa Sul.
7 É obrigação do candidato acessar o endereço eletrônico http://www.iades.com.br e retirar o seu Comprovante de Inscrição com a
indicação do seu local de prova (escola, bloco e sala), que estará disponível a partir do dia 7 de junho de 2016. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
8 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital no 1 –PCDF/Perito Criminal, de 8 de março de 2016,
especialmente as dos itens 10, 11 e 24.
9 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
concurso público no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA
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