Secretaria de Estado da Segurança Pública
Instituto Geral de Perícias
Academia de Perícia - ACAPE

CRITÉRIOS DE DESEMPATE – CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2019
A Academia de Perícias - ACAPE do Instituto Geral de Perícias - IGP torna público os
critérios de desempate para a escolha da lotação do resultado final do Curso de Formação de
Profissional 2019.
1

Média final

1.1
A média final será calculada de acordo com o peso das provas P1, P2 e P3, conforme
tabela abaixo, encaminhada aos alunos um dia antes do início do curso de formação:
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Critérios de Desempate

2.1
Havendo empate na média final do curso de formação, a classificação obedecerá,
sucessivamente, aos seguintes critérios:
2.1.1

Maior nota da prova P3 (caso exista);

2.1.2

Maior nota da prova P2;

2.1.3

Maior nota da prova P1;

2.2
Persistindo o empate, adotar-se-á, para fins de classificação, os critérios dispostos nos
itens II a V, do parágrafo 2º, do art. 40, da Lei 15.156/2010:
2.2.1

maior tempo de serviço público no Estado;

2.2.2

maior tempo de serviço em atividades da Perícia Oficial;

2.2.3

maior idade; e

2.2.4

maior número de dependentes.

2.3

Caso ainda persista o empate, a ordem de classificação será definida por sorteio.

3

Disposições Finais

3.1
Casos omissos e situações não previstas nos critérios de desempate serão resolvidos
pela Direção da ACAPE.

À Direção da ACAPE - IGP/SC.
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