Concursos Públicos

IMB/Segplan - Pesquisador
Publicação do edital

17 de outubro de 2012

Total de vagas ofertadas

20

Remuneração

R$ 6 mil

Período de inscrição

25 de outubro a 26 de novembro de 2012

Taxa de inscrição

R$ 100,00, com pagamento até 27 de novembro

Data das Provas

janeiro de 2013

Data da Contratação

A partir de fevereiro de 2013

Etapas

Provas objetiva e discursiva, avaliação
multiprofissional dos portadores de deficiência e
avaliação de títulos

Polícia Militar – Oficial da PM
Publicação do edital

17 de outubro de 2012

Total de vagas ofertadas

80

Remuneração

De R$ 3.945,24 a R$ 6.503,07

Período de inscrição

30 de outubro a 28 de novembro de 2012

Taxa de inscrição

R$ 120,00, com pagamento até 29 de
novembro/2012

Data das Provas

Mês de janeiro de 2013

Data da Contratação

A partir de abril de 2013

Etapas

Prova objetiva, redação, avaliações de aptidão
física médica, psicológica e da vida pregressa e
investigação criminal

Polícia Militar – Soldado da PM
Publicação do edital

17 de outubro de 2012

Total de vagas ofertadas

1100

Remuneração

R$ 1.841,11 a R$ 3.276,58

Período de inscrição

30 de outubro a 28 de novembro de 2012

Taxa de inscrição

R$ 80,00, com pagamento até 29 de novembro de
2012

Teste de Capacidade
Técnica (músico)

De 10 a 14 de dezembro de 2012

Data das Provas

Mês de janeiro de 2013

Data da Contratação

A partir de abril de 2013

Etapas

Prova objetiva, redação, avaliação de aptidão
física, teste da capacitação técnica (somente para
soldado músico), avaliações médica, psicológica e
da vida pregressa e investigação criminal

Polícia Civil – Agente de Polícia de 3ª classe
Publicação do
edital

25 de outubro de 2012

Total de vagas ofertadas

344

Remuneração

R$ 2.971,95

Período de inscrição

29 de novembro a 18 de dezembro de 2012

Taxa de inscrição

R$ 128,00, com pagamento até 18 de
dezembro/2012

Data da avaliação
multiprofissional

Mês de janeiro de 2013

Data das Provas

Mês de fevereiro de 2013

Data da Contratação

A partir de setembro de 2013

Etapas

Provas objetiva e discursiva, avaliação médica,
exame psicotécnico, avaliações de aptidão
física, multiprofissional para portadores de
deficiência, da vida pregressa e investigação
social, curso de formação profissional.

Polícia Civil – Delegado substituto
Publicação do edital

25 de outubro

Total de vagas ofertadas

109

Remuneração

R$ 9.586,93

Período de inscrição

19 de novembro a 18 de dezembro

Taxa de inscrição

R$ 168,00, com pagamento até 19 de
dezembro

Data da avaliação
multiprofissional

Mês de janeiro de 2013

Data das Provas

Mês de fevereiro de 2013

Data da Contratação

A partir de setembro de 2013

Etapas

Provas objetiva e discursiva, avaliação médica,
exame psicotécnico, avaliações de aptidão
física multiprofissional para portadores de
deficiência, da vida pregressa e investigação
social, de títulos e curso de formação
profissional.

Polícia Civil – Escrivão de Polícia de 3ª classe
Publicação do edital

25 de outubro de 2012

Total de vagas ofertadas

300

Remuneração

R$ 2.971,95

Período de inscrição

19 de novembro a 18 de dezembro de 2012

Taxa de inscrição

R$ 128,00, com pagamento até 19 de
dezembro/2012

Data da avaliação
multiprofissional

Mês de janeiro de 2013

Data das Provas

Mês de fevereiro de 2013

Data da Contratação

A partir de setembro de 2013

Etapas

Provas objetiva, discursiva e de digitação,
avaliação médica, exame psicotécnico,
avaliações de aptidão física, multiprofissional
para portadores de deficiência, da vida
pregressa e investigação social e curso de
formação profissional

