
EDITAL Nº 25, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017. 
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA 

CARGO DE PERITO CRIMINAL DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM SITUAÇÃO SUB JUDICE PARA A FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 
 O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a convocação de candidatos em situação sub judice para a fase de avaliação psicológica, em obediência a decisões judiciais 
proferidas em caráter liminar, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Perito 
Criminal, terceira classe, 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 INCLUIR, em obediência às decisões judiciais proferidas em caráter liminar, os candidatos a seguir relacionados, em situação sub 
judice na fase de avaliação psicológica: 
a) PAULO MAGALHAES MARCIANO DA ROCHA (sub judice), inscrição nº144100028– Processo Nº 0700998-
08.2017.8.07.0018 (com reserva de vaga para o candidato/impetrante, de acordo com a ordem de classificação);  
b) MURILO SODRE MARQUES (sub judice), inscrição nº144111043 – Processo Nº 0704580-22.2017.8.07.0016 e  
c) MURILO PERES DE MORAES (sub judice), inscrição nº 144102660 - Processo Nº 0704604-50.2017.8.07.0016. 
2 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
2.1 A fase de avaliação psicológica será realizada no dia 18 de fevereiro de 2017, sábado, com início às 14 (quatorze) horas, no 
Colégio Notre Dame, localizado na SGAS Quadra 914 S/N, Conjunto A - Lotes 63/64 - Asa Sul – Brasília/DF.  
2.2 Para submeter-se a fase de avaliação psicológica, o candidato deverá comparecer no dia, horário e local designado no subitem 
acima, com antecedência mínima de 40 (quarenta) minutos do horário fixado, munido de documento de identidade original (ver 
subitem 10.4 do Edital Normativo) e de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. 
3 DA CONVOCAÇÃO 
3.1 Ficam convocados os candidatos acima mencionados para a fase de avaliação psicológica do concurso público para provimento 
de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Perito Criminal, terceira classe, da Carreira de Polícia Civil do Distrito 
Federal. 
3.2 Os candidatos acima relacionados ficam obrigados a conhecer e obedecer todas as regras, procedimentos e recomendações acerca 
desta fase, constantes do Edital Normativo nº 1, de 8 de março de 2016, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 10 de 
março de 2016; e do Edital nº 24, de 9 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 10 de fevereiro de 
2017, que convoca os candidatos para a fase de avaliação psicológica.  
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