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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 05/2009  
 

CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA.  
 
                                                                 O Diretor da Academia de Polícia Civil do Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições, TORNA PÚBLICO , para conhecimento dos 
interessados: 
 
1) Que, os candidatos cujas inscrições foram confirmadas, por terem cumprido integralmente 
os procedimentos previstos no item 3.3 do Edital nº 01/2009 – DOE de 18/02/2009, remetendo 
o formulário de inscrição e efetuando o recolhimento da taxa de inscrição nos prazos 
estabelecidos, estão relacionados no site do IBDH: 
www.ibdh.com.br/concursopcrs/delegadodepolicia  e  www.policiacivil.rs.gov.br/acadepol , e 
suas inscrições estão homologadas pelo Exmo.Sr.Secretário da Segurança Pública, nos termos 
do artigo 5º da Lei nº 12.350, de 26 de outubro de 2005. 
2) Que, os candidatos cujos nomes não estão relacionados nos sites, conforme 
estipulado no item 1) deste edital, tiveram suas inscrições não homologadas.  
3) Que, da inscrição não homologada cabe recurso de reconsideração, no prazo de (03) 
três dias, contados a partir do dia 27 de abril de 2009, dirigido ao Secretário de 
Segurança Pública e protocolado na Divisão de Recrutamento e Seleção da Academia 
de Polícia Civil, ou remetido por SEDEX, dentro do prazo recursal, para o endereço: 
Academia de Polícia Civil - DRS, Rua Comendador Tavares, nº 360, Bairro 
Navegantes, Porto Alegre-RS, CEP: 90.230-020.  
4) Que, não serão recebidos os recursos protocolados ou postados fora do prazo, sendo 
considerada a data do protocolo ou de postagem no Correio. 
5) Que, para interposição do recurso, o candidato deverá preencher o requerimento para 
recurso, conforme modelo anexo, e que se encontra disponível no site do IBDH.  
6) Que, no dia (07) sete de maio de 2009 será publicado o resultado acerca da análise do 
recurso previsto neste edital, bem como será feita a convocação para a prova escrita 
objetiva, da fase preliminar do concurso para delegado de polícia.  
 
Porto Alegre, 23 de abril de 2009.   
 
                                                            
                                                                                       Edson de Oliveira Goularte 
                                                                                  Secretário de Segurança Pública   
 
      Del.Pol. Mário Wagner 
Diretor-Geral da ACADEPOL 
 
 
Del.Pol. Luis Henrique M.Gasparetto 
       Diretor DRS/ACADEPOL 
 
 
 


