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Direcão Nacional da Policia Judiciária

Instrucões nara Realizacão de Provas Escritas - Concurso no

u2017

O presente documento visa definir regras a observar na realização de provas de

coúecimento escritas de avaliação ao ooCotrcurso externo para admissão de 50

candidatos âo curso de formaçÍio de inspeúores estagiários da Polícia Judiciríria",

conforme anúncio de concurso no 1/2017, publicado no B.O no 11, II Série de 8 de

março.

A prova é estitamente individual e é permitida a consulta de legislaçÍlo, sem

anotações.

Ilata, Honírio, Local e Identificaçiio:

1. Data - 24 de junho de2ü17 - (sríbado)

2. Horário: das t horas as 12 horas.

3. Local: as provas serão realizadas em:

o Cidade da Praia - Universidade Jean Piageú de Cabo Verde,

r Cidade do Mindelo - Universidade Lusófona do Mindelo - Zota

Militar

r Cidade de Espargos - Liceu Olavo Moniz -
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O candidato deverá comparecer no local da realizaçãB'_"da qlovq:côm" '.
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Materiais Permitidos:

Esferográfica ou caneta de cor preta ou azul;

Matérias de consulta, (Legislação)

Materiais não Permitidos:

Não é permitido o uso de Corretor;

Não é permitido o uso de sistemas de comunicação móvel como por exemplo

telemóveis, Tablet, aparelhos de áudio, vídeo, imagem, etc.

Todas as comunicagões moveis devem estar desligadas.

Saída da sala:

Não é permitido a ausência da sala durante o período de teste

Em caso de desistência o candidato só poderá abandonar a sala, 15 minutos após

o inicio da prova e deve declarar desistência na própria folha de teste devidamente

identificada.

Atrasos:

1. O candidato que chegue atrasado só poderá entrar erealizar a prova desde que o

atraso não exçeda 10 minutos.

2. O candidato na condição do numero anterior não será concedido tempo adicional

para arcalizaçáo da prova.

Para mais informações contactar a Direção Nacional da Polícia Judiciaria, através do

telefone numero 2605600

Praia,20 de junho 2017,
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