
Edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 172, de 19 de setembro de 2016, Seção 3, página 46. 
 

Edital No 11 – PCDF/Perito Criminal         Página 1 de 1 

EDITAL No 11, DE 19 DE SETEMBRO 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 
CONVOCAÇÃO PARA A FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

 
O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a convocação para a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, 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, 3a classe, 
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 DA CONVOCAÇÃO PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E  
INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
1.1 Ficam convocados para a a entrega da documentação relativa a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social todos os 
candidatos aprovados na prova discursiva e classificados em até 4 (quatro) vezes o número de vagas definidas para cada área de 
formação, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência e respeitados os empates na última posição, em 
conformidade com o item 2 do Edital no 9, de 15 de setembro de 2016.  
2 DAS INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 
2.1 O Formulário de Ingresso na Corporação (FIC) é um documento de natureza sigilosa, de caráter reservado e se destina, 
exclusivamente, ao uso da Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de instruir a fase de sindicância de vida pregressa e 
investigação social. 
2.2 O formulário da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social deverá ser preenchido e entregue juntamente com a 
documentação descrita no item 16 do Edital no 1, de 8 de março de 2016, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 10 de 
março de 2016. 
2.2.1 O candidato deverá ler o formulário com atenção antes de preenchê-lo e fornecer informações exatas e com riqueza de detalhes. 
2.3 O formulário da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social encontra-se disponível no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br. 
3 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
3.1 O candidato deverá, às suas expensas, providenciar a documentação relacionada no item 16 do Edital no 1, de 8 de março de 2016, 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 10 de março de 2016, que deverá ser entregue no dias 14, 15, 17 e 18 de outubro 
de 2016, na Central de Atendimento ao Candidato do IADES (CAC-IADES) funcionará na QE 32 – Conjunto C – Lote 2 – Guará 
II – Guará/DF, em dias úteis e no horário compreendido entre 9 (nove) horas e 16 (dezesseis) horas. 
3.2 Haverá atendimento preferencial para os candidatos ao cargo de Perito Criminal, por área de formação acadêmica, conforme 
datas e horários a seguir: 
3.2.1 Ciências Biológicas (Código 101): dia 14 de outubro de 2016, das 9h às 13h; 
3.2.2 Ciências Contábeis (Código 102): dia 14 de outubro de 2016, das 13h às 16h; 
3.2.3 Ciência da Computação/Informática (Código 103): dia 15 de outubro de 2016, das 9h às 13h; 
3.2.4 Engenharia (Código 104): dia 17 de outubro de 2016, das 9h às 14h; 
3.2.5 Farmácia/Bioquímica (Código 105): dia 14 de outubro de 2016, das 13h às 16h; 
3.2.6 Física (Código 106): dia 18 de outubro de 2016, das 9h às 13h; 
3.2.7 Geologia (Código 107): dia 17 de outubro de 2016, das 14h às 16h. 
3.2.8 Odontologia (Código 108): dia 17 de outubro de 2016, das 14h às 16h. 
3.2.9 Química (Código 109): dia 15 de outubro de 2016, das 13h às 16h. 
3.3 Será admitida a entrega da documentação por terceiros, mediante a entrega de procuração do candidato interessado, com firma 
reconhecida em cartório, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato. Esses documentos serão retidos 
pela IADES no momento da entrega. 
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1 O resultado preliminar da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social 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 será 
divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, oportunamente, após a análise dos documentos. 
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