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b) textura dos cabelos (crespo ou enrolado);
c) formato do rosto (nariz largo e lábios grossos e amarronzados).

3. Os candidatos deverão observar as restrições e os procedimentos de biossegurança relacionados ao 
enfrentamento da doença Covid-19 e de outras doenças infecciosas, bem como as seguintes recomendações:

a) distanciamento social entre os candidatos, e entre os candidatos e os fiscais ou quaisquer outros 
profissionais da organização do certame;

b) observar as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros;

c) em hipótese alguma será permitido qualquer empréstimo ou compartilhamento de materiais;

d) utilização facultativa de máscaras de proteção, que cubram as vias respiratórias e boca, caseiras ou 
artesanais feitas de tecido, ou cirúrgicas, as quais deverão ser retiradas pelo candidato durante sua 
avaliação individual; e,

4. O candidato convocado para os procedimentos de validação das autodeclarações apresentadas no ato 
da inscrição no Concurso Público, que não comparecer, ou se apresentar após o horário estabelecido para o fecha-
mento dos portões, ou descumprir as normas estabelecidas neste Edital ou que não receber parecer conclusivo 
favorável, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas, e terá seu requerimento de inscrição preliminar 
processado como de candidato que disputa em ampla concorrência, desde que preenchidos os demais requisitos 
previstos em Edital.

5. Não haverá segunda chamada para realização dos procedimentos de validação das autodeclarações 
apresentadas no ato da inscrição no Concurso Público, e não será permitido ao candidato, em nenhuma hipótese, 
realiza-la em data, horário e local distintos dos designados neste Edital.
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Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

EDITAL/ACADEPOL/DGPC/SEJUSP/MS/ N. 004/2023
(ERRATA)

O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL – ACADEPOL/MS, no uso de suas atribuições legais.

Torna público que o EDITAL/ACADEPOL/DGPC/SEJUSP/MS/ N. 017/2020, veiculado no Diário Ofi-
cial Eletrônico n. 11.059, de 27 de janeiro de 2023, páginas 161 a 163, foi publicado erroneamente e deve ser 
desconsiderado.

Campo Grande/MS, 1º de fevereiro de 2023.

Devair Aparecido Francisco
Delegado de Polícia

Diretor da Academia de Polícia Civil


