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O trabalho da
Polícia Civil

A Polícia Civil é um órgão responsável pela 

segurança pública. Cabe a ela uma série de 

deveres ligados à segurança e à ordem na 

sociedade. A organização policial de forma 

autônoma foi oficializada no Brasil pelo então 

Imperador Dom Pedro II, através da Lei nº 261, 

de 3 de dezembro de 1841.

O trabalho cotidiano da Polícia Civil tem como 

foco a prevenção, repreensão e investigação  

de crimes. São de responsabilidade da Polícia 

Civil, por exemplo, a coleta das primeiras infor-

mações da maioria das ocorrências e a elabo-

ração de um Inquérito Policial. 
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Exercer a função de polícia judiciária e atuar na apu-

ração de infrações penais;

Determinar a realização de exames periciais e, quan-

do necessário, a adoção de medidas cautelares;

Agir de acordo com a necessidade de assegurar a 

apuração de infrações penais, incluindo possíveis 

mandados de prisão e a realização de requisições 

feitas pelo Poder Judiciário ou Ministério Público em 

autos de inquérito policial, prestando informações 

para a instrução processual;

Zelar pela ordem pública e pela segurança da socie-

dade, promovendo ou auxiliando em medidas de 

proteção individual ou coletiva;

Algumas atribuições da 
Polícia Civil no Brasil

Contribuir para a convivência harmônica da socieda-

de, respeitando acima de tudo a dignidade humana e 

protegendo direitos do indivíduo e da sociedade;

Evitar perigo ou lesões às pessoas ou danos a bens 

públicos ou particulares, podendo tomar providên-

cias necessárias para isso;

Oferecer serviços de registro, cadastro, controle e fis-

calização de armas, e expedir licença para aquisições 

e portes, de acordo com a legislação.

01

02

03

04

05

06

07



06 O que  você  precisa saber sobre o concurso da Polícia Civil

Os principais cargos da
Polícia Civil

Como ocorre em outros órgãos públicos, a 

Polícia Civil conta com o trabalho de diver-

sos tipos de profissionais, cada um com 

funções bem definidas dentro da equipe. 

Confira os principais cargos oferecidos em 

concursos pelo Brasil, suas funções, os 

requisitos gerais para ocupá-los e sua base 

salarial. 

Atenção!

Os editais podem trazer algumas 

variações nas funções, requisitos e base 

salarial conforme o estado. Confira o 

edital e a legislação do estado do seu 

interesse para mais informações!
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Todas os cargos são no Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). Ele caracteriza-se pela prestação 

de serviço em jornada de, no mínimo, 40 horas semanais em condições não-ideais e pelo cumprimento 

de horário irregular, com possíveis plantões noturnos e chamadas em horários não-convencionais.

Requisitos básicos

Ter nacionalidade brasileira; 

Ter idade igual ou superior a 18 anos na data da 
posse;

Não registrar antecedentes criminais; 

Estar em dia com as obrigações do serviço mili-
tar (se aplicável) e eleitorais; 

Estar com CPF regularizado; 

Ser habilitado no mínimo para a condução de 
veículos na categoria B.
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Delegado de Polícia

O Delegado de Polícia planeja, coordena e su-

pervisiona todas as operações e investigações 

realizadas pela Delegacia de Polícia. É geral-

mente o responsável por determinar a coleta 

de evidências, presidir inquéritos, tomar depoi-

mentos de vítimas, acusados e testemunhas e 

solicitar perícias. O Delegado de Polícia pode 

também exercer funções administrativas e tem 

autoridade para registrar prisões em flagrante.

O cargo tem remuneração média a partir de R$ 

8.200,00, somando o salário-base, a Gratifica-

ção pelo Regime Especial de Trabalho Policial 

(RETP) e o Adicional por Direção da Atividade 

de Polícia Judiciária (ADPJ).

Para assumir o cargo de Delegado de Polícia, 

em regra, o candidato deve ter, além dos 

requisitos básicos, diploma de graduação 

ou certificado de colação de grau no curso 

de Bacharel em Direito; comprovação de 

atividade jurídica ou de efetivo exercício em 

cargo de natureza policial civil por no míni-

mo dois anos.



Em geral, a prova de múltipla 
escolha para o cargo de Delegado 

de Polícia é realizada com as 
seguintes disciplinas: Direitos 

Humanos, Direito Penal, Direito 
Processual Penal, Direito 

Administrativo, Direito Civil, 
Legislação Especial, Criminologia, 

Medicina Legal, Lógica e 

Informática.
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Investigador de Polícia

O Investigador de Polícia tem como principal 

função a de buscar provas, testemunhas e 

informações para auxiliar na resolução de 

crimes. 

O cargo tem remuneração média a partir de 

R$ 3.100,00 mensais, somando o salário-ba-

se e a Gratificação pelo Regime Especial de 

Trabalho Policial (RETP).

Para assumir o cargo de Investigador de Polícia, em regra, 

o candidato deve ter, além dos requisitos básicos,  diplo-

ma de graduação ou certificado de colação de grau.

Em geral, a prova para o cargo de Investigador de Polícia 

é de múltipla escolha, e é realizada, principalmente, com 

as seguintes disciplinas: Noções de Criminologia, Noções 

de Direito, Língua Portuguesa, Lógica e Informática.



A principal responsabilidade do 

Investigador de Polícia  é encon-

trar informações que podem aju-

dar na resolução de crimes.
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O Escrivão é responsável pela elaboração, 

manutenção e arquivamento de documentos 

produzidos em uma Delegacia de Polícia. É 

quem acompanha todo o processo do inquérito 

policial.

O cargo de Escrivão tem a remuneração média 

a partir de R$ 3.200,00, somando o salário-base 

e a Gratificação pelo Regime Especial de Traba-

lho Policial (RETP).

Escrivão

A prova, em geral, é de múltipla escolha 

para o cargo de Escrivão, e na maioria 

dos casos é realizada com as seguintes 

disciplinas: Língua Portuguesa, Noções 

de Direito, Noções de Criminologia, No-

ções de Lógica e Noções de Informática. 



Para assumir o cargo 

de Escrivão, em regra, o 

candidato deve ter, além dos 

requisitos básicos, diploma de 

graduação ou certificado de 

colação de grau.
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Perito Criminal
O Perito Criminal tem como função principal 

ajudar no entendimento de um crime, na des-

coberta de como ele aconteceu e quais provas 

foram produzidas. O profissional é responsável 

pela análise do local em que o crime foi come-

tido, bem como da pessoa ou coisa atingida, 

quando possível, buscando produzir provas 

técnicas para o esclarecimento de investi-

gações em andamento; e realiza a coleta de 

evidências e outros indícios materiais, além de 

exames laboratoriais. Com base nas informa-

ções recolhidas, emite um laudo especificando 

o que as evidências encontradas indicam. 

Para assumir o cargo de Investigador de Polícia, em regra, 

o candidato deve, além dos requisitos básicos, não ter 

sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, 

estadual ou municipal) em consequência de processo 

administrativo; possuir diploma de graduação ou certifi-

cado de colação de grau em um dos seguintes cursos de 

Bacharelado: Análise de Sistemas, Arquitetura e Urba-

nismo, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências da 

Computação, Ciências Físicas e Biomoleculares, Ciências 

Moleculares, Contabilidade, Direito, Enfermagem, En-

genharia, Estatística, Farmácia, Farmácia e Bioquímica, 

Física, Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Informática, 

Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Museologia, 

Nutrição, Odontologia, Química, Sistemas de Informação e 

Tecnologia da Informação.



A remuneração inicial média para 

o cargo é de R$ 7.500,00, somando 

o salário-base e a Gratificação pelo 

Regime Especial de Trabalho Policial 

(RETP).
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A prova de múltipla escolha para o cargo de 

Perito Criminal geralmente é realizada com as 

seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Noções 

de Direito, Noções de Criminologia, Noções de 

Criminalística, Noções de Medicina Legal, Conhe-

cimentos em Lógica, Conhecimentos em Infor-

mática, Biologia, Física, Química, Matemática e 

Contabilidade.



17 O que  você  precisa saber sobre o concurso da Polícia Civil

Mãos à Obra!

Com os números de assaltos e violência cres-

cendo por todo o Brasil - em São Paulo, por 

exemplo, casos de roubo atingiram em 2016 

seu maior número desde 1999 -, é sempre 

esperada uma reação dos governos estaduais, 

aumentando os investimentos em seguran-

ça pública e, assim, abrindo novas vagas em 

concursos para a Polícia Civil. Esse movimento 

já pode ser visto na região Sul, onde recente-

mente concursos já foram autorizados e são 

esperados mais de 2 mil cargos para agentes, 

escrivães e investigadores.

Se você está focado em começar uma carreira 

na Polícia Civil, mantenha-se sempre informa-

do sobre a abertura de novos concursos no 

estado de sua escolha e, é claro, siga estudan-

do com a gente aqui da Concurseria!
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