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1. APRESENTAÇÃO 

O POLC - AL publicou edital para a realização de concurso público para o 
cargo de Auxiliar de Perícia.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
CEBRASPE.

REMUNERAÇÃO INICIAL
R$ 2,760,83

ESCOLARIDADE
Nível Médio.



2

2. VAGAS 
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3. CONHECIMENTOS COBRADOS
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de Auxiliar de Perícia elabora-
do com base no edital e nas estatísticas de incidência de questões por disciplinas. Por 
isso, é um curso focado no que realmente é cobrado em prova, ou seja, os assun-
tos dentro das disciplinas já estão organizados na ordem do que mais tem chance de 
cair na prova. 

Confira nossa análise sobre o que a banca CEBRASPE tem cobrado nos últimos anos:
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5. ETAPAS

NÚMERO DE QUESTÕES

• 120 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Julgamento CERTO ou ERRADO.

CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO

• obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conheci-
mentos gerais;

• obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conheci-
mentos específicos;

• obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA

• 3 horas e 30 minutos.

INVESTIGAÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO

• Todos os candidatos serão submetidos, pela Polícia científica, à inves-
tigação social e de conduta pessoal, de caráter eliminatório, que se 

estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes 
criminais, sociais, familiares e profissionais.

PROVA OBJETIVA
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CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

LOCAL DE REALIZAÇÃO

• O curso de formação profissional será realizado na cidade de Maceió/
AL em período e local a serem divulgados no edital de convocação 

para essa etapa.

CARGA HORÁRIA

• O curso de formação profissional terá a carga horária de, no míni-
mo, 360 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que 
poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive 

sábados, domingos e feriados.

LINK DOS SIMULADOS NO SITE DE QUESTÕES DO APROVA

• Clique aqui ou acesse pelo QR Code 

https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/simulado-express/nome/POLC%20-%20AL%20-%202022
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 16/05/2022 até 24/06/2022

• Clique aqui ou acesse o QR Code.

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$95,00

NOTÍCIAS  
DO BLOG • Clique aqui ou acesse o QR Code.

DATA DA 
PROVA • 31/07/2022

https://www.cebraspe.org.br/concursos/POLC_AL_22
https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/concurso-pericia-oficial-al-2022
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BONS ESTUDOS!

CANAIS 
 

Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais 
atualizados diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados 
sobre concursos de todo o Brasil. Fique ligado!

https://www.facebook.com/aprovaconcursos
https://www.instagram.com/aprovaconcursos/
https://www.youtube.com/user/aprovaconcursosiesde
https://twitter.com/AprovaConcursos
https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/



	Clique aqui

