
ACADEMIA DE POLÍCIA 
“DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA” 
Secretaria de Concursos Públicos 
COMUNICADO 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NA CARREIRA DE 
DESENHISTA TÉCNICO PERICIAL (DTP-1/2012). 
 
A Presidência da Comissão do Concurso Público para Desenhista Técnico Pericial (DTP 

1/12) torna pública a convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica (PAP), 

nos termos do item VI.3 do Edital de Abertura, que será realizada no dia 02 de setembro 

de 2012 com início às 8h30min e término às 17h, na Escola Estadual Major Arcy, 

localizada na Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 451, Vila Mariana, São Paulo/SP. 

Recomendações aos candidatos: 

1. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 

30 (trinta) minutos do horário marcado para a realização da Avaliação Psicológica, 

munido de documento oficial de identidade, no seu original, além de lápis preto nº 

02 e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

2. A Avaliação Psicológica terá duração de aproximadamente 8 (oito) horas, sendo 

aplicada em duas etapas, no mesmo dia, ou seja, no período da manhã, iniciando 

às 8h:30min (oito horas e trinta minutos) e no período da tarde iniciando às 

13h:30min (treze horas e trinta minutos) 

3. Recomenda-se para realização dos testes que o candidato durma bem na noite 

anterior ao dia da realização da Avaliação Psicológica, tenha feito sua última 

refeição com antecedência mínima de duas horas, não ingira bebidas alcoólicas e 

nenhum tipo de substância química, a fim de estar em boas condições para 

realização da referida etapa. 

4. Não será fornecido lanche aos candidatos. 

5. No dia da realização da Avaliação Psicológica, não será permitida a entrada de 

candidatos portando armas e ou aparelhos eletrônicos. 

6. A Cetro Concursos recomenda que o candidato não leve nenhum tipo de 

equipamento eletrônico ou objetos semelhantes. 

7. A Cetro Concursos não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios de 

objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da Avaliação 

Psicológica. 

 

 


