sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
6. Na ocasião da realização do exame pelo órgão médico
oficial, o interessado apresentará testes toxicológicos realizados
às suas expensas por entidade cadastrada em órgão médico
oficial, consoante o estatuído na Lei 10.859/01.
VI - DAS PROVAS
1. O programa do concurso é o constante do Anexo I, estruturado nas seguintes disciplinas:
Módulo I - GENERALIDADES
1.1 Língua Portuguesa;
1.2 Noções de Direito;
1.3 Noções de Criminologia;
1.4 Lógica;
1.5 Informática;
Módulo II - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
2. O concurso será realizado em 6 (seis) fases, a saber:
2.1 Prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório, que será constituída de questões objetivas, consistentes
em testes de múltipla escolha, abrangendo disciplinas objeto do
programa definido no Anexo I;
2.2 Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório,
consistente em uma dissertação e seis questões, que incidirão
sobre o mesmo conteúdo previsto no Anexo I;
2.3 Prova de aptidão psicológica, de caráter unicamente
eliminatório;
2.4 Prova de aptidão física, de caráter unicamente eliminatório;
2.5 Comprovação de idoneidade e conduta escorreita,
mediante investigação social, de caráter unicamente eliminatório;
2.6 Prova de títulos, de caráter unicamente classificatório.
3. Os candidatos deverão considerar a existência de questões interdisciplinares nas provas preambular e escrita.
VI.1 - DA PROVA PREAMBULAR
1. A prova preambular será constituída de 80 (oitenta)
questões com 5 (cinco) alternativas, sendo 40 (quarenta) do
módulo I, distribuídas em 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Noções de Direito, 10 (dez) de Noções de
Criminologia, 5 (cinco) de Lógica e 5 (cinco) de Informática, e 40
(quarenta) questões do módulo II, referentes aos Conhecimentos
Específicos.
2. Cada questão terá valor de 1,25 pontos, sendo aprovado
o candidato que obtiver o acerto mínimo de 50% das questões
do módulo I e 50 % do módulo II.
3. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas, devendo o
candidato permanecer no local de sua aplicação nas primeiras 3
(três) horas, sob pena de desligamento do concurso.
4. Não será admitida qualquer espécie de consulta, nem
o porte de equipamento eletrônico, sob pena de desligamento
do concurso.
5. A correção da prova será eletrônica e iniciada logo após
o encerramento.
6. Serão submetidos à fase subsequente - prova escrita - os
candidatos aprovados na prova preambular, em número de 4
(quatro) vezes o de vagas postas em disputa, aproveitando-se
aqueles eventualmente empatados no limite estabelecido.
7. No prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do
primeiro dia útil imediato à data da publicação da relação dos
aprovados no Diário Oficial do Estado, os candidatos poderão
solicitar, pessoalmente ou por procurador, vista da prova e pedir
reconsideração ao Presidente da Comissão, protocolizando na
Secretaria de Concursos Públicos requerimento devidamente
motivado, com a exposição das razões de fato e de direito do
pedido.
8. O edital de convocação para a realização da prova preambular trará, além das informações relativas ao dia, horário
e local de aplicação do exame, outras determinações próprias
à etapa.
VI.2 - DA PROVA ESCRITA
a) A prova escrita será constituída de uma dissertação e
seis questões, abrangendo as disciplinas objeto do programa
definido no Anexo I.
b) A prova escrita terá duração de 3 (três) horas, não sendo
autorizada qualquer espécie de consulta, nem o porte de equipamento eletrônico, sob pena de desligamento do concurso.
c) A dissertação terá valor de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, e cada questão terá seu valor máximo de 10 (dez) pontos,
totalizando 100 (cem) pontos.
d) Será considerado aprovado e habilitado à fase seguinte
o candidato que obtiver o mínimo de 50 (cinquenta) pontos
na prova.
e) Na correção, serão considerados os conhecimentos de
língua portuguesa.
f) Uma hora antes da realização da prova, no auditório da
Academia de Polícia, será feita a escolha, por candidato que
aleatoriamente se apresente, na presença dos demais que acorrerem ao local, do envelope, dentre outros três, contendo a prova
a ser aplicada, devendo o conteúdo dos demais ser tornado
público, passando a integrar o processo do concurso.
g) Após a realização da prova, as folhas de resposta serão
desidentificadas em ato público, na Academia de Polícia, e o
material entregue aos membros da Comissão para correção.
h) Feita a correção, será realizada na Academia de Polícia
sessão pública de identificação das provas, com sequencial
publicação do resultado.
i) No prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia
útil imediato à data da publicação da relação dos aprovados no
Diário Oficial do Estado, os candidatos poderão requerer, pessoalmente ou por procurador, vista da prova e pedir reconsideração ao Presidente da Comissão, protocolizando na Secretaria
de Concursos Públicos da Academia de Polícia requerimento
devidamente motivado, com a exposição das razões de direito
e de fato do pedido.
j) O edital de convocação para a realização da prova escrita
trará, além das informações relativas ao dia, horário e local de
aplicação do exame, outras determinações próprias à etapa.
VI.3 - DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA
1. Os candidatos aprovados na prova escrita serão convidados a comparecer à sessão pública, na Academia de Polícia, para
o sorteio dos nomes à formação da agenda da Prova de Aptidão
Psicológica (PAP), de caráter unicamente eliminatório.
2. O não comparecimento do candidato na prova de aptidão
psicológica importará no desligamento do concurso.
3. A aptidão psicológica será obtida mediante o emprego
de um conjunto de procedimentos científicos, que permite
identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com
o perfil profissiográfico exigido para o cargo de Médico Legista.
4. A PAP será realizada por profissionais regularmente
inscritos no Conselho Regional de Psicologia, contratados pelo
Diretor da Academia de Polícia.
5. A avaliação psicológica consistirá na aplicação de
instrumentos e técnicas psicológicas voltados à verificação de
prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo
de Médico Legista, validados em nível nacional e aprovados pelo
Conselho Federal de Psicologia.
6. O candidato será considerado apto ou inapto.
7. Será considerado apto o candidato que apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e habilidades
específicas de acordo com o perfil exigido para o exercício do
cargo de Médico Legista.
8. Será considerado inapto o candidato que não apresentar
características de personalidade, capacidade intelectual e/ou
habilidades específicas de acordo com o perfil exigido para o
exercício do cargo de Médico Legista.
9. O resultado que concluir pela inaptidão na avaliação psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando
apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos
para o exercício do cargo de Médico Legista.
10. A publicação do resultado da prova de aptidão psicológica relacionará apenas os candidatos considerados aptos.
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11. No prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do
primeiro dia útil imediato à data da publicação da relação dos
aprovados no Diário Oficial do Estado, os candidatos poderão
conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, bem
como apresentar pedido de reconsideração ao Presidente da
Comissão, protocolizando na Secretaria de Concursos Públicos
requerimento devidamente motivado, com a exposição das
razões de fato e de direito do pedido.
12. No momento do conhecimento das razões da inaptidão,
o candidato, se assim desejar, poderá ser assessorado por psicólogo contratado, devidamente inscrito no Conselho Regional
de Psicologia.
13. Não será permitida ao candidato, nem ao psicólogo
contratado, a retirada ou reprodução dos testes psicológicos.
14. O psicólogo contratado somente poderá ter acesso à
documentação pertinente à PAP do candidato na presença de
um profissional mencionado no item VI.3, 4.
15. O edital de convocação para a realização da prova de
aptidão psicológica trará, além das informações relativas ao dia,
horário e local de aplicação do exame, outras determinações
próprias à etapa.
VI.4. DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
1. Os candidatos aprovados na PAP serão submetidos à
prova de aptidão física (PAF), de caráter unicamente eliminatório, que tem por objetivo aferir as condições somáticas mínimas
para o exercício do cargo de Médico Legista.
2. A ordem de chamada dos candidatos obedecerá o sorteio
que precedeu à realização da PAP, excluídos os considerados
inaptos.
3. O não comparecimento do candidato na prova de aptidão
física importará no desligamento do concurso.
4. A PAF será realizada por banca examinadora, composta
por professores da Academia de Polícia, coordenada por um
professor da área médica e um da área de educação física e
obedecerá o protocolo constante no Anexo II, expedido nos
termos da Portaria Acadepol 09/08.
5. Para os candidatos inscritos com base na Lei Complementar 683/92, a aplicação da PAF adequar-se-á à respectiva
necessidade especial, nos termos da Portaria da Academia de
Polícia 09/08.
6. É condição para a participação no exame, que não admitirá segunda chamada, a apresentação junto à Secretaria de
Concursos Públicos, no dia da realização da PAF, de documento
de identidade com fotografia e de atestado firmado por médico,
emitido, no máximo 15 (quinze) dias anteriores à realização da
prova, contendo o número de inscrição no Conselho Regional de
Medicina e dispondo, expressamente, que o candidato apresenta
condições clínicas e cardiológicas para participar da prova de
aptidão física, na conformidade das exigências do Anexo II.
7. O atestado deverá constar expressamente que o candidato está apto à prática de atividades físicas e à realização dos
testes de aptidão física exigidos no certame, não sendo aceito
atestado em que não conste esta autorização expressa ou no
qual conste qualquer título de restrição.
8. A não apresentação do atestado, nos termos do item
anterior, importará na eliminação do concurso, não sendo aceita
a entrega do atestado em outro momento.
9. O candidato deverá trajar roupas compatíveis com a prática de exercício físico (camiseta branca, sem qualquer inscrição,
calção ou agasalho e tênis).
10. A PAF, parcial ou totalmente, poderá, a critério dos
avaliadores, ter o seu momento de realização alterado, em
decorrência de intempérie ou situações afins.
11. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica
temporários (estado menstrual, indisposição, luxação, cãibra,
contusão, fratura, gravidez etc.) que impossibilitem a realização
da prova ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não
serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer
tratamento privilegiado, mesmo que ocorram durante a realização da prova.
12. A prova de aptidão física obedecerá a ordem prevista na
especificação do Anexo II e será aplicada de forma subsequente
com intervalo mínimo de 5 minutos entre um e outro.
13. O candidato que não cumprir o estabelecido em cada
um dos testes previstos no Anexo II não poderá prosseguir na
realização dos demais, estando eliminado e, consequentemente,
excluído do concurso público.
14. O candidato eliminado não poderá permanecer no local
de aplicação da prova.
15. O candidato deverá ficar cientificado de que a Academia
de Polícia não se responsibilizará por eventuais infortúnios
ocorridos durante a PAF.
16. A publicação do resultado da prova de aptidão física
relacionará apenas os candidatos considerados aptos.
17. No prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do
primeiro dia útil imediato à data da publicação da relação dos
aprovados no Diário Oficial do Estado, os candidatos poderão
interpor, pessoalmente ou por procurador, pedido de reconsideração ao Presidente da Comissão, protocolizando na Secretaria
de Concursos Públicos requerimento devidamente motivado,
com a exposição das razões de fato e de direito do pedido.
18. O edital de convocação para a realização da prova de
aptidão física, trará, além das informações relativas ao dia,
horário e local de aplicação do exame, outras determinações
próprias à etapa.
VI.5 - DA COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE E CONDUTA
ESCORREITA, MEDIANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
1. Os candidatos aprovados na PAF serão submetidos à
comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante
investigação social, de caráter unicamente eliminatório.
2. Para fins da comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social o candidato será convocado
a comparecer na Academia de Polícia para preencher a Ficha de
Informações Pessoais e para apresentar os seguintes documentos, indispensáveis ao prosseguimento no certame:
2.1 certidões de antecedentes criminais expedidas pelos
seguintes órgãos do(s) Estado(s) no(s) qual(is) o candidato tenha
residido nos últimos cinco (5) anos:
2.1.1 Secretaria de Segurança Pública ou órgão equivalente;
2.1.2 Justiça Estadual (ou do Distrito Federal);
2.1.3 Justiça Militar Estadual (inclusive para candidatas do
sexo feminino);
2.2 certidões de antecedentes criminais dos seguintes
órgãos federais, compreendendo os últimos cinco (5) anos:
2.2.1 Justiça Federal;
2.2.2 Justiça Eleitoral;
2.2.3 Justiça Militar Federal (inclusive para candidatas do
sexo feminino);
2.3 certidões compreendendo os últimos cinco anos, dos
seguintes órgãos da(s) comarca(s) na(s) qual(is) o candidato
tenha residido nos últimos cinco (5) anos:
2.3.1 distribuição de ações cíveis; e
2.3.2 cartório de protestos de títulos;
2.4 cópia do documento de identidade;
2.5 cópia do título de eleitor e dos comprovantes de que
votou na última eleição (dos dois turnos, se houve). Na falta dos
comprovantes, declaração da Justiça Eleitoral de que está quite
com as obrigações eleitorais, ou justificativa eleitoral;
2.6 cópia do diploma de graduação em Medicina, devidamente registrado;
2.7 cópia do certificado de reservista;
2.8 cópia da carteira nacional de habilitação.
3. Caberá à Divisão de Informações Funcionais da Corregedoria da Polícia Civil recepcionar, sistematizar e armazenar as
informações relativas à investigação ético-social dos candidatos
aos cargos policiais, com a geração, ao final, de correspondentes
relatórios conclusivos sobre a adequação do candidato ao cargo
pretendido.
4. As investigações de campo serão presididas por Delegado de Polícia designado, objetivando a coleta de informações

sobre a conduta do candidato, junto às pessoas que com ele
mantenham ou tenham mantido contato nos âmbitos familiar,
profissional, educacional e social.
4.1 Constituirão objeto das diligências de campo, dentre
outros, eventual desvio de personalidade, relações sociais
incompatíveis, inadimplemento de obrigações contratuais, prática de jogos de azar e uso de bebida alcoólica e drogas ilícitas.
5. Findada a investigação social a Divisão de Informações
Funcionais emitirá o relatório conclusivo, que será encaminhado
à Secretaria de Concursos Públicos da Academia de Polícia para
apreciação da Comissão do Concurso Público, que elaborará e
publicará a relação dos aprovados.
6. No prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do
primeiro dia útil imediato à data da publicação da relação dos
aprovados no Diário Oficial do Estado, os candidatos poderão
recorrer ao Delegado de Polícia Diretor da Corregedoria, a quem
compete a decisão definitiva no âmbito da Polícia Civil.
6.1 Para a instrução do recurso poderá o candidato apresentar provas ou requerer diligências.
7. As informações e atos relacionados à investigação éticosocial revestir-se-ão de sigilo, visando à preservação da honra,
imagem, intimidade, dignidade e demais direitos individuais
dos candidatos.
VI.6 - PROVA DE TÍTULOS
1. Os candidatos aprovados na fase de comprovação de
idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social
serão chamados para, em 5 (cinco) dias úteis, contados a partir
do primeiro dia útil imediato à data da publicação, apresentar
títulos na Secretaria de Concursos Públicos, Ala “I”, Sala 7-I da
Academia de Polícia.
1.1 A apresentação de títulos é de caráter unicamente
classificatório.
2. Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido.
3. Aos títulos serão atribuídos até 20 pontos, apenas para
classificação final, na seguinte conformidade:
a) diploma de curso universitário de pós-graduação em
Direito ou Criminologia ou Medicina ou Ética Médica ou
Bioética, reconhecido no país: livre docência e doutorado: 5
(cinco) pontos; mestrado: 4 (quatro) pontos; especialização: 3
(três) pontos;
b) livro publicado com objeto vinculado à área do Direito,
Medicina, Medicina Legal, Ética Médica, Bioética, Criminalística,
Criminologia ou Segurança Pública: 2 (dois) pontos;
c) artigo publicado em revista especializada, com os objetos
acima: 1 (um) ponto;
d) curso realizado pela Academia de Polícia, exceto o de
reciclagem: 1 (um) ponto, até o limite de 5 (cinco) pontos;
e) exercício em outra carreira policial: 0,2 ponto por ano de
efetivo exercício;
f) exercício em atividade relacionada à área da Medicina
Legal: 0,2 ponto por ano de efetivo exercício.
VI. 7 - OUTRAS DISPOSIÇÕES
1. Para as provas preambular e escrita o candidato do sexo
masculino deverá trajar calça comprida, camiseta de manga
curta ou longa ou camisa social e sapato ou tênis e do sexo
feminino, calça comprida, saia, vestido, camiseta de manga curta
ou camisa e sapato, tênis ou sandália. O desatendimento a esta
disposição impedirá a participação do candidato, gerando seu
desligamento do concurso.
2. Não será aceita justificativa de qualquer natureza acerca
do não comparecimento ou atraso às convocações feitas, ficando o candidato, consequentemente, desligado do certame.
3. Não haverá segunda chamada para a realização das
provas.
4. A Academia de Polícia realizará suas provas na cidade de
São Paulo, entretanto, poderá, de acordo com as disponibilidades da ocasião, destinar outro local.
VII - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. A classificação final será obtida pela média aritmética
das notas das provas preambular e escrita, acrescida dos pontos
atribuídos aos títulos, respeitando-se o limite de vagas previstas
no edital.
2. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral,
que trará a relação dos candidatos, obedecida a ordem de classificação, e uma especial, que conterá a relação dos portadores
de deficiência.
3. A inclusão do nome do candidato no rol dos classificados
não importará na sua habilitação, que fica condicionada ao preenchimento dos requisitos indicados no item V - “Das condições
para provimento”, deste Edital.
4. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência,
sucessivamente, o candidato com:
4.1 maior nota na prova preambular;
4.2 maior nota na prova escrita;
4.3 com a maior pontuação de títulos;
4.4 maior idade.
5. No prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação das
listas de classificação, os portadores de deficiência aprovados
deverão se submeter a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições
do cargo.
6. Não haverá segunda chamada para a realização da perícia médica, a que alude o inciso anterior, para justificar o atraso
ou a ausência do candidato.
7. A perícia será realizada no órgão médico oficial do
Estado, por especialista na área da deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser elaborado no prazo de 5 (cinco) dias,
contados do respectivo exame.
8. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato,
constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para
nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado
pelo interessado.
9. A indicação de profissional pelo interessado deverá ser
feita no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência do laudo.
10. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de
5 (cinco) dias, contados da realização do exame.
11. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela
junta médica.
12. O concurso só poderá ser homologado depois da realização dos exames mencionados, publicando-se as listas geral e
especial, das quais serão excluídos os portadores de deficiência
considerados inaptos na inspeção médica.
13. A não observância, pelo candidato, de qualquer das
disposições deste Capítulo implicará na perda do direito a
ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de
deficiência.
14. Após a investidura no cargo, a deficiência não poderá
ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licençasaúde ou aposentadoria por invalidez.
VIII - DOS RECURSOS
1. Serão admitidos recursos quanto:
1.1 ao indeferimento do pedido de redução do pagamento
da taxa de inscrição;
1.2 às questões da prova preambular;
1.3 às questões da prova escrita;
1.4 à decisão da prova de aptidão psicológica;
1.5 à decisão da prova de aptidão física; e
1.6 à decisão da Divisão de Informações Funcionais da
Corregedoria Geral da Polícia Civil.
2. O prazo para interposição dos recursos será de 3 (três)
dias, contados a partir do primeiro dia útil imediato à data da
publicação do resultado.
3. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente na
Secretaria de Concursos Públicos, exceto o recurso previsto no
item 1.6, que deverá ser interposto na sede da Corregedoria
Geral da Polícia Civil.
3.1 Não serão aceitos recursos por via postal, via fax e/ou
via correio eletrônico, bem como apresentados fora do prazo
estabelecido.
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4. Os candidatos que interpuserem recursos pertinentes
ao item “1.2” e “1.3”, deste Capítulo, deverão fazer referência
ao(s) número(s) da(s) questão(ões) que será(ão) analisada(s)
pela Comissão do concurso, bem como mencionar a disciplina e
os motivos do inconformismo, com as razões de fato e de direito.
5. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada
fase, sendo vedado recurso de igual teor.
6. Somente serão apreciados os recursos interpostos conforme as instruções contidas neste Edital.
7. A Comissão do concurso constitui última instância para
os recursos listados nos itens 1.1 a 1.5 deste Capítulo, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
1. Todas as convocações serão feitas por meio de publicações no Diário Oficial do Estado (www.imesp.com.br), não
havendo, por conseguinte, comunicações individuais e postadas
para os endereços oferecidos pelos candidatos.
2. Publicada a lista de classificação final, o processo do
concurso será encaminhado à Delegacia Geral de Polícia para as
providências relativas à homologação e nomeação.
3. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo
ser prorrogado uma única vez, por igual período.
4. Os candidatos nomeados e empossados serão admitidos
para o Curso de Formação Técnico-Profissional de Médico
Legista, de acordo com o Regulamento da Academia de Polícia.
5. Para fins de designação, a classificação obtida no Curso
de Formação Técnico-Profissional determinará a ordem da escolha das unidades listadas pela Administração e, na hipótese de
empate, terá preferência o policial civil que contar com a melhor
classificação no concurso público.
6. A inscrição no concurso implicará o conhecimento e a
aceitação plena das normas deste Edital.
7. Todos os documentos encaminhados fora da forma e do
prazo estipulados não serão conhecidos.
8. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) constantes do formulário de inscrição,
o candidato deverá:
8.1 efetuar a atualização dos dados pessoais até o terceiro
dia útil após a aplicação das provas, via postal (Sedex ou Aviso
de Recebimento, AR), para a Secretaria de Concursos Públicos da
Academia de Polícia, situada na Praça Professor Reinaldo Porchat n° 219, Cidade Universitária, CEP: 05508-100, São Paulo, SP,
ala “I”, sala 7-I devendo o envelope conter na sua face externa:
“ML 1/2011” - ATUALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS.
8.2 Após a homologação dos resultados, o candidato deverá
solicitar a atualização dos dados cadastrais, no prazo de 3 (três)
dias, junto ao Departamento de Administração e Planejamento DAP, na Rua Brigadeiro Tobias, nº 527, 16º andar, São Paulo - SP,
CEP 01032-901, aos cuidados da Divisão de Pessoal.
8.3 As alterações nos dados pessoais quanto à data de
nascimento somente serão consideradas quando solicitadas
no prazo de três dias a partir do primeiro dia útil imediato da
publicação do resultado da prova de títulos, por fazer parte do
critério de desempate dos candidatos.
9. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova
e/ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em todos
os atos relacionados ao concurso, quando constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita,
com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, sem
prejuízo da apuração de eventual responsabilização criminal e
administrativa.
10. O Manual do Candidato faz parte integrante deste
Edital.
11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do
concurso.
ANEXO I - ML 1/2011 - DISCIPLINAS E CONTEÚDOS DO
PROGRAMA
As eventuais modificações legislativas relacionadas ao
conteúdo abaixo que ocorrerem no curso do certame farão
parte deste Edital.
MÓDULO I:
1 - Língua Portuguesa
1.1 Fonética e Fonologia.
1.2 Ortografia.
1.3 Morfologia.
1.4 Sintaxe.
1.5 Pontuação.
1.6 Semântica.
1.7 Estilística.
1.8 Textos: dissertativo, narrativo e descritivo.
1.9 Compreensão de textos.
2 - NOÇÕES DE DIREITO
2.1 Constituição Federal: arts. 1º a 5º e 144.
2.2 Direitos Humanos.
2.2.1 Declaração Universal dos Direitos do Homem.
2.2.2 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.
2.2.3 Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto
de San José da Costa Rica”).
2.2.4 Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei.
2.3 Legislação Penal.
2.3.1 Dos Crimes Contra a Vida.
2.3.2 Das Lesões Corporais.
2.3.3 Da Periclitação da Vida e da Saúde.
2.3.4 Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual.
2.3.5 Dos Crimes Contra a Assistência Familiar.
2.3.6 Dos Crimes Contra a Saúde Pública.
2.3.7 Da Falsidade Documental.
2.3.8 Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra
a Administração em Geral.
2.3.9 Dos Crimes Contra a Administração da Justiça.
2.4 Dos crimes previstos na Lei 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro).
2.5 Lei das Contravenções Penais.
2.6 Legislação Processual Penal.
2.6.1 Do Inquérito Policial: arts. 4º a 23.
2.6.2 Do Exame do Corpo de Delito, e das Perícias em Geral:
arts. 155 a 184.
2.6.3 Dos Indícios: art. 239.
2.6.4 Dos Funcionários da Justiça: art. 274.
2.6.5 Dos Peritos e Intérpretes: arts. 275 a 281.
2.7 Lei 9.434/97.
2.8 Lei 11.343/06.
2.9 Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo (Lei
Complementar 207 de 05/01/1979 e Lei Complementar 922/02
e Lei Complementar 1.151/11).
2.10 Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado de São Paulo)
2.11 Lei 6.194/ 74 e Lei 11.945/09.
3 - Noções de Criminologia
3.1 Conceito, método, objeto e finalidade da Criminologia.
3.2 História do pensamento criminológico.
3.3 Teorias sociológicas da criminalidade.
3.4 Vitimologia.
3.5 O Estado Democrático de Direito e a prevenção da
infração penal.
4 - Lógica
4.1 Conceitos de raciocínio lógico.
4.2 Estruturas Lógicas
4.3 Lógica de Argumentação.
4.4 Questões de Associação.
4.5 Verdades e Mentiras.
4.6 Diagramas Lógicos.
4.7 Análise Combinatória e Probabilidade.
4.8 Teoria dos Conjuntos.
4.9 Sequências Numéricas: progressões aritméticas e geométricas.
4.10 Razões e proporções, regras de três simples e compostas, porcentagem.

