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14.2. A nota final da Primeira Fase será a nota obtida na Prova de
Conhecimentos, que definirá a ordem de classificação a ser seguida
para a matrícula no Curso de Formação Profissional.

15. DA SEGUNDA FASE - CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
(CFP)

15.1. Os candidatos APROVADOS na Primeira Fase do Concurso se-
rão convocados, por meio de Edital divulgado no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, Parte I, e no endereço eletrônico:
http://www.concurso.fgv.br/pcrjpp30, para matrícula, observada a or-
dem de classificação e o número de vagas fixado neste Edital, no
Curso de Formação Profissional - CFP, destinado à preparação téc-
nica necessária ao regular desempenho das atribuições do cargo.

15.1.1. Por ocasião da matrícula, o candidato deverá efetuar a com-
provação do requisito da alínea “c” (18 anos completos), do subitem
3.1, pois, durante o CFP, o candidato manuseará armas de fogo,
bem como da segunda parte da alínea “j”, do mesmo subitem, ou
seja, licença de piloto comercial expedida pela Agência Nacional de
Aviação Civil - ANAC, possuindo um total de horas de comando de
voo superior 500 (quinhentas) horas, comprovado através da Cader-
neta Individual de Voo, e o certificado de capacidade física expedido
pelo Centro de Medicina Aeroespacial - CEMAL, e, ainda, o certifi-
cado de habilitação técnica para aeronave Tipo H-350, tendo em vis-
ta que o candidato, nesta Fase, realizará Prova Prática de voo em
helicóptero, de caráter preliminar e eliminatório, a teor do disposto no
parágrafo único do artigo 36 do Decreto Estadual nº 41.614/2008, e,
ainda, da Resolução 05/2006, expedida pela Agência Nacional de
Aviação Civil - ANAC.

15.1.2. Na hipótese de não comparecimento para matrícula de um ou
mais candidatos convocados, serão chamados por Edital os candida-
tos subsequentes na ordem de classificação para matrícula no CFP,
respeitado o limite do número de vagas fixado no Edital.

15.2. O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, com apuração
de frequência, aproveitamento e conceito, terá o prazo de duração
previsto pela Lei Estadual nº 4.989/2007.

15.2.1. A Prova Prática de Voo em helicóptero, mencionada no su-
bitem
15.1.1. será realizada, ao início do CFP, de acordo com as disposi-
ções a serem expedidas pela ACADEPOL, em consonância com as
orientações do Serviço Aeropolicial, e a aprovação na referida Prova
será condição essencial para a permanência do candidato no CFP,
considerando-se excluído do Certame aquele que na mesma for re-
provado.

15.3. Enquanto durar o CFP, o candidato receberá bolsa-auxílio cor-
respondente a 80% (oitenta por cento) do valor do vencimento da
classe inicial do cargo, sem incidência de descontos previdenciários.
A percepção da bolsa-auxílio não configura relação empregatícia ou
vínculo estatutário, a qualquer título, do candidato com o Estado.

15.3.1. Encerradas as aulas do CFP, cessará a concessão da bolsa-
auxílio, ainda que não seja realizada, de imediato, a verificação final
de aprendizagem.

15.4. O CFP reger-se-á pelo Regime Escolar da Academia de Polícia,
aprovado pela Resolução SSP nº 468, de 21 de junho de 1982
(DOERJ de 13/07/82), e será instituído por ato administrativo espe-
cífico, a cargo da ACADEPOL, que definirá, entre outras disposições,
as disciplinas a serem ministradas.

15.5. Durante o CFP serão efetuadas Verificações de Aprendizagem,
às quais será atribuído peso 01 (hum).

15.6. Ao final do CFP, será efetuada também Verificação Final de
Aprendizagem, com peso 02 (dois).

15.7. A nota final do CFP será obtida mediante a extração da média
ponderada dos resultados conseguidos pelo candidato-aluno nas Ve-
rificações citadas nos subitens 15.5 e 15.6.

15.8. Será APROVADO no CFP o candidato-aluno que obtiver, no mí-
nimo, o grau final 50 (cinquenta) em cada disciplina.

16. DA PROVA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL

16.1. O candidato será submetido à Prova de Investigação Social, de
caráter eliminatório, considerando-se seus antecedentes criminais e
sociais, bem como sua conduta no CFP.

16.2. A Investigação Social terá início após a conclusão da 1ª Fase e
poderá estender-se até a homologação do Concurso.

16.2.1. A Banca de Investigação Social examinará os atos da vida ci-
vil do candidato, podendo este ser eliminado, quando constatada con-
duta desabonadora em sua vida pública ou particular, ainda que não
considerada como ilícita, desde que incompatível com a natureza da
função policial.

16.2.2. A Investigação Social deverá considerar os assentamentos
funcionais dos candidatos, se funcionários públicos.

16.3. A Investigação Social será realizada com base em documentos
oficiais relacionados em formulário próprio, que conterá perguntas de
caráter pessoal.

16.4. Ao resultado da Investigação Social não serão atribuídos pontos
ou notas, sendo o candidato considerado INDICADO ou CONTRA-IN-
DICADO para o exercício do cargo.

16.5. A prática de atos desabonadores no exercício da função pública,
na atividade privada, ou nas relações sociais será apreciada pela
Banca Examinadora, podendo importar em exclusão do candidato do
Concurso.

16.5.1. Será eliminado, durante a realização de qualquer uma das fa-
ses do Concurso, o candidato que, após iniciada a Investigação So-
cial, for considerado CONTRA-INDICADO pela respectiva Banca Exa-
minadora.

16.6. O candidato será informado, por ocasião da matrícula no CFP,
acerca do comparecimento na ACADEPOL, visando o correto preen-
chimento do Questionário de Informações Confidenciais (QIC), o qual
será disponibilizado on line e deverá ser devolvido, devidamente pre-
enchido e instruído com os documentos necessários, mencionados no
próprio Questionário.

16.6.1. O candidato disporá de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data designada para o seu comparecimento mencionado no subitem
anterior para preenchimento e devolução do questionário (QIC), acom-
panhado das seguintes certidões, que deverão ser emitidas em todos
os municípios ou Estados da Federação em que o candidato residiu
nos últimos 05 (cinco anos):
a) Certidão do 1º ao 4º Ofício de Registro de Distribuição - ações
cíveis e criminais;

b) Certidão do 9º Ofício de Registro de Distribuição - execuções fis-
cais;

c) Certidão da Justiça Militar da União - Distribuição de Ações Cri-
minais;

d) Certidão do 1º Ofício de Interdições e Tutelas;

e) Certidão do 2º Ofício de Interdições e Tutelas;

f) Certidão do TRE de seu domicílio eleitoral - de quitação e de cri-
mes eleitorais;

g) Certidão do Tribunal Regional do Trabalho - 1ª Região - ações tra-
balhistas;

h) Certidão da Justiça Federal - ações cíveis e criminais.

16.6.2. Os candidatos residentes fora do Município do Rio de Janeiro
deverão apresentar comprovante do Fórum local, esclarecendo quan-
tos e quais são os Cartórios do Registro de Distribuição Cível e Cri-
minal, Cartório de Registro de Distribuição de Títulos e Execuções
Fiscais e Cartórios de Interdição e Tutela daquela(s) Comarca(s).

16.7. A ACADEPOL poderá exigir que o candidato providencie, a suas
expensas, sob pena de ser CONTRA-INDICADO e eliminado do Con-
curso, documentação complementar, a fim de dirimir eventuais dúvidas
que surjam durante a condução do processo de Investigação Social.

16.8. Será eliminado do Concurso o candidato que deixar de fazer a
entrega, no prazo que for fixado, de um ou mais documentos que se-
jam necessários à Investigação Social, bem como fizer afirmações
inexatas ou falsas, sem prejuízo da responsabilização criminal, con-
forme o caso.

16.9. A Banca Examinadora da Prova de Investigação Social deverá
apresentar, em até 15 (quinze) dias após o término do CFP, relação
nominal de todos os candidatos considerados INDICADOS. Enquanto
não se der a homologação do resultado final do Concurso, a citada
relação nominal poderá ser alterada, em face de fato posteriormente
descoberto ou ocorrido, que autorize a exclusão, em relação a algum
candidato.

16.10. Será eliminado do Concurso Público o candidato que tiver omi-
tido ou faltado com a verdade quando do preenchimento do QIC.

17. DOS RECURSOS E DO PEDIDO DE REVISÃO

17.1. Em face da formulação deste Edital e seus Anexos, bem como
da não-confirmação de inscrição no Concurso, caberá recurso dirigido
à Presidente da Comissão do Concurso.

17.2. Em face da formulação, conteúdo e gabarito preliminar da Prova
de Conhecimentos, caberá, exclusivamente, pedido de revisão, nos
termos da Lei Estadual nº 1.829/1991, à Banca Examinadora respec-
tiva.

17.3. Em face do resultado das Provas de Capacidade Física e de
Investigação Social, bem como dos Exames Psicotécnico e Médico,
caberá recurso à Banca Examinadora respectiva.

17.4. Em face do resultado das Verificações de Aprendizagem e de-
mais questões relativas ao CFP, caberá revisão à Diretora da ACA-
DEPOL.

17.5. Em face do resultado final do Concurso, na forma do item 18,
caberá recurso a Comissão do Concurso.

17.6. O recurso ou pedido de revisão deve ser individual, apresen-
tado em formulário-padrão a ser obtido pela Internet, no endereço
eletrônico: http://www.concurso.fgv.br/pcrjpp30 ou na sede da ACADE-
POL - Setor de Protocolo, constando, somente na capa, o nome, o
número de inscrição e a assinatura do candidato.

17.6.1. As razões do pedido de revisão, anexas ao formulário-padrão,
relativas à Prova de Conhecimentos, não poderão conter o nome,
número, ou qualquer dado que identifique o candidato. Toda a iden-
tificação do candidato deverá constar, única e exclusivamente, na fo-
lha de rosto (capa) do formulário-padrão.

17.6.2. Não serão aceitos pedidos de revisão ou recursos encami-
nhados por fac-símile (fax), via postal ou pela Internet.

17.6.3. Em se tratando de pedido de revisão contra o gabarito pre-
liminar da Prova de Conhecimentos, o candidato deverá efetuar o
pagamento de taxa, no valor de 10% (dez por cento) do valor da
inscrição, mediante depósito bancário identificado, conforme instru-
ções que serão divulgadas por ocasião da publicação do gabarito
preliminar da mencionada prova.

17.7. O recurso ou o pedido de revisão deverá ser entregue pelo
candidato ou por seu procurador, mediante procuração, com firma re-
conhecida, no horário das 10 horas às 16 horas, no Setor de Pro-
tocolo da ACADEPOL, no endereço situado na Rua Frei Caneca nº
162, Centro - Rio de Janeiro / RJ.

17.8. O prazo para interposição de pedido de recurso/revisão em fa-
ce da Prova de Conhecimentos será de 07 (sete) dias úteis (Lei nº
1.829/1991) e de 03 (três) dias úteis (art. 14, § 3°, da Lei Estadual
nº 3.586/2001), nos demais casos, contados a partir do primeiro dia
útil subsequente ao da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, Parte I, do ato objeto de recurso/revisão.

17.9. Será indeferido, liminarmente, o recurso ou o pedido de revisão
interposto fora do prazo, ou sem comprovação do recolhimento da
taxa prevista no item 17.6.3, ou cujas razões sejam inconsistentes
e/ou fora das especificações estabelecidas neste Edital, bem como
dirigido à Banca Examinadora ou à Administração de forma ofensiva.

17.10. Após a decisão da Banca Examinadora da Prova de Conhe-
cimentos sobre os pedidos de recursos/revisões interpostos, o gaba-
rito poderá ser modificado ou anulado, e os pontos correspondentes
às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candi-
datos, indistintamente.

17.11. Na resposta ao recurso em face do resultado da Prova de Co-
nhecimentos será concedida vista da folha de respostas por meio de
fotocópia ou da Internet.

17.12. O candidato considerado NÃO-RECOMENDADO no Exame
Psicotécnico poderá, no prazo máximo de 02 (dois) dias da publica-
ção do resultado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte
I, mediante requerimento dirigido à Banca Examinadora corresponden-
te, nos moldes do item 17.6, obter vista dos cadernos de testes e
respectivo laudo, podendo fazer-se acompanhar de psicólogo, contra-
tado a suas expensas. No momento da entrega do requerimento, o
candidato tomará ciência da data, hora e local para a vista.

17.12.1. Durante a vista dos exames, o psicólogo poderá analisar o
material utilizado para a Avaliação Psicológica e informar ao candidato
as razões de sua não-recomendação, observada a ética profissional.
Será facultado ao psicólogo exercer o direito de defesa do candidato,
inclusive com sustentação oral, no prazo máximo de 20 minutos.

17.12.2. Caso o candidato não concorde com a fundamentação da
não-recomendação, terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados do
primeiro dia útil subsequente à vista dos exames de que trata o su-
bitem anterior, para a interposição de recurso, na forma dos subitens
17.6 e 17.7.

17.13. O candidato considerado CONTRA-INDICADO na Prova de In-
vestigação Social poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a
partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, Parte I, vista do relatório com os motivos de sua elimi-
nação, e, se assim o quiser, apresentar recurso, no prazo de 03 (três)
dias úteis subsequentes ao do dia da vista, na forma dos subitens
17.6 e 17.7.

17.14. Do indeferimento ou não-conhecimento do pedido de isenção
do pagamento da taxa de inscrição não caberá recurso.

17.15. Não caberá, em hipótese alguma, recurso e/ou pedido de re-
consideração de decisão proferida por Banca Examinadora ou pela
Comissão de Concurso.

17.16. As decisões da Comissão de Concurso e das Bancas Exami-
nadoras constituem última instância para recursos, sendo soberanas
em suas decisões, razão pela qual serão indeferidos, liminarmente, re-
cursos adicionais em relação à mesma questão.

17.17 Os resultados dos pedidos de revisão e recurso serão publi-
cados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I.

18. DO RESULTADO FINAL

18.1. Os candidatos APROVADOS nas duas Fases serão classificados
em ordem decrescente de sua nota final, calculada conforme subitem
18.2.

18.2. A nota final (NF) de classificação para o candidato aprovado no
Curso de Formação Profissional será a média aritmética das notas da
Prova de Conhecimentos (NP) e do Curso de Formação Profissional
(NCFP), representada na seguinte fórmula: NF = (NP + NCFP)/2

18.2.1. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classifica-
ção, terá preferência, sucessivamente, o candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

b) com maior nota no Curso de Formação Profissional;

c) com maior nota na Prova de Conhecimentos;

d) com maior nota na disciplina Conhecimentos Específicos da Prova
de Conhecimentos;

e) com maior nota na disciplina Língua Portuguesa da Prova de Co-
nhecimentos;

f) com maior nota na disciplina Inglês Técnico Básico;

g) mais idoso, com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

18.3. Será publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
Parte I, a relação dos candidatos APROVADOS com a nota final (NF)
e classificação no Concurso.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Todas as publicações de atos previstos neste Edital serão rea-
lizadas pelo Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Poder Exe-
cutivo, Parte I, veículo oficial de informações, sendo de inteira res-
ponsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os
atos, editais, avisos e comunicados referentes a este Concurso Pú-
blico.

19.2. A FGV disponibilizará por meio do endereço eletrônico:
http://www.concurso.fgv.br/pcrjpp30, informações sobre o Concurso,
mas sem caráter oficial.

19.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a Pro-
va ou Exame com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário
previsto para o seu início. Depois de iniciada a prova será proibida a
entrada, sob qualquer justificativa.

19.4. Findo o prazo de validade do Concurso ou da prorrogação, se
houver, os candidatos terão 15 (quinze) dias para solicitar devolução
de documentos entregues por ocasião do Curso de Formação Profis-
sional. Caso não o façam, esses documentos serão incinerados, in-
dependentemente de qualquer formalidade.

19.5. O Governo do Estado do Rio de Janeiro não se responsabilizará
por quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes a este Concurso
Público, elaborados e/ou confeccionados por terceiros.

19.6. Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas
com documentação, interposição de recurso, material, exames labora-
toriais, laudos médicos ou técnicos, atestados, deslocamentos, via-
gem, alimentação, estada e outras decorrentes de sua participação no
Concurso Público, salvo despesas com o Exame Médico Pré-Admis-
sional, de que trata o item 4.5 cujo ônus será do Estado.

19.7. Não será fornecido nenhum documento comprobatório de apro-
vação/classificação no Concurso, valendo para esse fim o Edital de
homologação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
Parte I, Poder Executivo.

19.8. Os candidatos APROVADOS e classificados dentro do número
de vagas ofertadas no Concurso devem manter atualizados seus en-
dereços na ACADEPOL, sendo sua responsabilidade os prejuízos de-
correntes da não-atualização dessa informação.

19.9. Toda menção a horário neste Edital terá como referência à hora
oficial de Brasília/DF.

19.10. O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, a
contar da publicação da homologação do resultado final, podendo ser
prorrogado por igual período.

19.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concur-
so, que poderá baixar atos complementares e necessários à conse-
cução do presente.

ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSTRUIR O REQUERI-

MENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.

1. Documentos a serem apresentados quando da entrega do reque-
rimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição:
a) documento de identidade do requerente;

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;

c) comprovante de residência (conta atualizada de luz, água ou te-
lefone fixo);

d) Certidão de Óbito do pai e/ou mãe, ou mantenedor(es), se for o
caso.

2. A comprovação de renda familiar somente poderá ser feita por um
dos seguintes documentos:

a) Declaração Anual de Isento no ano de 2010 (Imposto de Renda -
pessoa física); ou

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - páginas que
contenham fotografia, identificação e anotação de nenhum ou do úl-
timo contrato de trabalho e da primeira página subseqüente em bran-
co ou com correspondente data de saída anotada do último contrato
de trabalho; ou

c) contracheque atual; ou

d) no caso de autônomo, declaração de próprio punho dos rendimen-
tos correspondentes a prestação de serviços e/ou contrato de pres-
tação de serviços e recibo de pagamento autônomo (RPA).

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I - LÍNGUA PORTUGUESA

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Características gerais de
textos narrativos, descritivos e argumentativos. 3. Exercícios de rees-
critura de frases mediante condições propostas. 4. Ambiguidade. 5.
Resumo de textos. 6. Uso adequado do vocabulário. 7. Linguagem fi-
gurada. 8. Formas de abreviações. 9. Usos de sinais de pontuação e
notações léxicas. 10. Correção de formas. 11. Concordância nominal e
verbal. 12. Uso do acento indicativo da crase. 13. Emprego e con-
jugação de verbos regulares e irregulares. 14. Emprego de Prono-
mes.

II - GEOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. Limites. 2. Relevo. 3. Clima. 4. Rios. 5. Lagoas. 6. População. 7.
Extensão territorial. 8. Principais fontes geradoras de energia elétrica
(localização). 9. As redes rodoviárias e ferroviárias do Estado. 10. Re-
giões de atração turística (características). 11. Região metropolitana
do Rio de Janeiro. 12. Divisão Administrativa: os municípios.

III - INGLÊS TÉCNICO BÁSICO

1. Avaliação da competência de leitura do candidato, com a compre-
ensão (análise e síntese) de texto ou textos, orais ou escritos, no ní-
vel básico adequado a um piloto de helicóptero. Serão avaliadas nes-
te item as habilidade de identificação e reconhecimento do vocabulário
- específico na área de aviação em textos autênticos, a compreensão
do sentido global, a identificação do tema geral do texto e o esta-
belecimento de aspectos de suas condições de produção (quem es-
creveu/falou, para quem, com que propósito etc), a inferência, a coe-
são, a coerência e a localização de idéias principais no texto. 2. O
conhecimento das estruturas básicas da língua, em que se exige o
conhecimento de gramática para a construção de sentidos, incluindo-
se os seguintes itens: o sistema verbal - formas, uso e voz; modais;
uso de pronomes; referência pronominal; ordem das palavras na ora-
ção; modificadores (modifiers); formação de palavras - processo de
derivação e composição; conjunções, adjuntos e preposições. Entre os
textos que poderão ser avaliados, estes são alguns deles: artigos so-
bre o tema de aviação retirados de revistas especializadas, sites da
internet, livros; excertos de capítulos de livros para piloto de helicóp-
tero; briefings (instruções); charges; diálogos típicos das interações no
contexto de aviação; annoucements (notificações), etc.


