
ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL 
DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
EDITAL Nº 029/2013  

 
DIVULGA OS RESULTADOS PRELIMINARES OBTIDOS NA PROVA DE REDAÇÃO E PRESTA OUTRAS INFORMAÇÕES DOS 

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESSO NAS CARREIRAS DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA E DE INSPETOR DE POLÍCIA 
 

O Presidente da Comissão de Concurso, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados: 

 
 

1. LISTAS COM OS RESULTADOS PRELIMINARES OBTIDOS NA PROVA DE REDAÇÃO  

1.1. Estão sendo divulgadas, através deste Edital, as listas com os resultados preliminares obtidos na Prova da Redação dos candidatos 

que tiveram sua redação corrigida, conforme o subitem 5.2.6 do Edital nº 004/2013. Os critérios para avaliação da redação seguiram o 

disposto no Anexo 2 do Edital nº 004/2013. 

As listas de resultados encontram-se à disposição dos interessados nos locais abaixo indicados: 

 na Internet nos endereços www.fdrh.rs.gov.br e www.policiacivil.rs.gov.br/acadepol 

 

2. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DAS NOTAS OBTIDAS NA REDAÇÃO 

2.1. Os candidatos interessados poderão interpor recurso, somente das notas obtidas na Prova de Redação, conforme o previsto no item 

14.2, do Edital de Abertura 004/2013. 

2.2. Para a interposição de recurso o candidato deverá encaminhá-lo, exclusivamente, através do site www.fdrh.rs.gov.br, usando o seu 

cadastro no Portal do Concurso.  

2.3. Será admitido para cada candidato um único recurso.  

2.4. Prazo para encaminhamento do recurso: 16 a 18 de outubro de 2013.  

2.5. O pedido de recurso deverá conter:  

a) objeto do pedido de recurso;  

b) justificativa fundamentada, clara e consistente de seu pedido.  

2.6. Não serão considerados os recursos interpostos fora do prazo.  

2.7. Não serão aceitos recursos por e-mail ou por serviços de postagem. 

2.8. Não serão aceitos pedidos que não contenham os elementos indicados no subitem 2.5 deste Edital. 

2.9. Não haverá recurso de reconsideração para qualquer prova do Concurso. 

 
3. OUTRAS INFORMAÇÕES  
3.1 Prazo para vistas às Redações: os candidatos poderão ter vistas a sua Folha de Redação, as Folhas de Avaliação Analítica e 

Holística preenchidas pelas bancas e aos critérios utilizados para a avaliação da redação.  O referido material estará à disposição, 

para vistas no período de 16 a 18 de outubro de 2013, na Divisão de Concursos Públicos  da Fundação para o Desenvolvimento de 

Recursos Humanos, na Av. Praia de Belas, nº 1595, em Porto Alegre, no horário das 9h às 11h30min e das 14h às 17h.  

Não serão oferecidas vistas as redações em outro local e fora do prazo estabelecido. Terão acesso os candidatos, devidamente 

identificados, ou os portadores de procuração ou autorização, também devidamente identificados. 

 3.2 Somente os candidatos que tiveram suas redações corrigidas terão direito às vistas. 

  
                 

Academia de Polícia Civil, Porto Alegre, 15 de outubro de 2013.  
                                                                                
 
                                                                                                              Francisco José Salatino Tubelo,                                                                                                
                                                                                                                     Delegado de Polícia, 
                                                                                                                Diretor-Geral da ACADEPOL.                                                                                                                                          
Luís Henrique M. Gasparetto,  
     Delegado de Polícia, 
Diretor da DRS/ACADEPOL. 
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