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Olá, concurseiros! Como estão? 

A carreira de Delegado da Polícia Civil é muito popular dentre as carreiras políciais. 

Porém, ainda há muitas dúvidas sobre o cargo. 

O delegado é o profissional concursado que serve ao Estado como agente da lei, 

liderando quadros da Polícia Civil ou Polícia Federal. Na Polícia Civil, o delegado é o chefe 

da instituição policial local, nas circunscrições da polícia para a qual ele foi designado, 

executando todas as competências atribuídas ao cargo no desempenho de funções. 

Se você tem interesse na carreira, não deixe de conferir este material até o fim, pois 

traz esclarecimentos acerca das principais características do cargo, suas peculiaridades, 

requisitos, dicas de preparação e muito mais! 

Vamos juntos! 

 

 

  



 

 

PAPEL DA AUTORIDADE POLICIAL 

Sua atuação está diretamente ligada ao poder de Estado que, fundamentado na lei, é 

uma parte integrante essencial do Estado, instituído para alcançar e salvaguardar os fins 

deste, que por iniciativa própria age de acordo com as normas representando o seguimento 

do governo. Nesse fito, o ilustre doutrinador Mirabete leciona que:  

O conceito de “autoridade policial” tem seus limites fixados no léxico e na 

própria legislação processual. “Autoridade” significa poder, comando, 

direito e jurisdição, largamente aplicada na terminologia jurídica a 

expressão como o “poder de comando de uma pessoa”. O “poder de 

Jurisdição” ou “o direito que se assegura a outrem para praticar 

determinados atos relativos a pessoas, coisas ou atos”. É o servidor que 

exerce em nome próprio o poder do estado, tomando decisões, impondo 

regras, dando ordens, restringindo bens jurídicos e direitos individuais, 

tudo nos limites da lei. Não tem esse poder, portanto, os agentes públicos 

que são investigadores, escrivães, policiais militares, subordinados que 

são às autoridades respectivas. Na legislação processual comum, aliás, só 

são conhecidas duas espécies de “autoridades”: a autoridade policial, que 

é o Delegado de Polícia, e a autoridade judiciária, que é o Juiz de Direito. 

 Portanto, a autoridade policial deve fazer valer a lei, proteger a população de 

crimes que irão acontecer e realizar os procedimentos de investigação de crimes que já 

aconteceram. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A POLÍCIA CIVIL 

Inicialmente, é válido distinguir o escopo de atuação das polícias civil e federal. A 

Polícia Civil refere-se à polícia judiciária, ressalvada a competência da União. Tem como 

principal atribuição a apuração das circunstâncias do evento criminoso e a identificação de 

seus responsáveis, através da atividade de investigação criminal. 

Em geral, a apuração e elucidação do crime é materializada em um inquérito policial, 

que depois é encaminhado ao Poder Judiciário, para posterior apreciação e possível 

processamento. Finalmente, incumbe à Polícia Civil o cumprimento dos mandados de 

prisões expedidos em face daqueles que foram judicialmente condenados. 

As Polícias Civis são organizadas e mantidas pelos Estados. Logo, o Delegado de é 

servidor público estadual.  

ATRIBUIÇÕES 

O Delegado de Polícia é o chefe da Polícia Investigativa e tem a missão de presidir o 

inquérito policial, visando à apuração das infrações penais. Ele também define as 

diligências que devem ser realizadas e toma decisões relativas a diversos direitos 

individuais, tais como liberdade, patrimônio e intimidade do cidadão.  

Logo, o Delegado pode conceder liberdade provisória com fiança, realizar 

indiciamento, buscas em indivíduos, expedir mandados de intimação e de condução 

coercitiva, determinar ação controlada, fazer acordo de colaboração premiada etc. 

O Delegado de polícia civil também tem o dever de elaborar portarias e relatórios, 

apreender, requisitar perícias, expedir e fiscalizar a emissão de documentos públicos de sua 

competência, gerenciar o órgão policial em que estiver lotado, dentre outros. 



 

 

Cumpre esclarecer que o Delegado de Polícia Civil é responsável pela apuração de 

uma gama enorme de infrações, excluindo-se aí as de competência do DPF (crimes federais, 

crimes com repercussão interestadual ou internacional, crimes de tráfico de drogas etc.). 

REQUISITOS 
 

O interessado no cargo de Delegado deve ser bacharel em Direito. Alguns certames 

ainda exigem prática jurídica ou policial. Essa exigência é variável, pois, como dito linhas 

acima, as Polícias Civis são organizadas pelos Estados. 

Também são requisitos para investidura no cargo: 

➢ Nacionalidade brasileira; 

➢ Estar no gozo dos direitos políticos; 

➢ Estar quite com as obrigações eleitorais; 

➢ Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 

masculino; 

➢ Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 

➢ Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

➢ Ter sido aprovado em todas as fases e etapas do Concurso Público e 

classificado dentro do número de vagas; 

É de suma importância ressaltar que os requisitos para investidura nos cargos podem 

variar conforme o concurso que se pretende prestar. Diante disso, é essencial ficar atento 

e conhecer o edital.  

 

 

 



 

 

CONCURSO 
 

Em regra, os concursos para ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil 

envolvem etapas teóricas, com avaliações objetivas, subjetivas, oral, e em alguns casos, 

avaliação de títulos, de caráter classificatório. 

 

 

As provas objetivas, em regra, exigem conhecimentos básicos e específicos. Ressalte-

se que as principais disciplinas jurídicas são Direito Penal, Direito Processual Penal, 

Direito Constitucional e Direito Administrativo. 

➢ Além destas etapas, tem-se: 

➢ Avaliação psicológica; 

➢ Exames médicos específicos; 

➢ Investigação social; 

➢ Curso de formação: com duração variável e caráter classificatório e eliminatório. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Fases do concurso   

Prova Objetiva   Prova Discursiva   
Avaliação de 

Títulos   
Prova Oral  

  



 

 

PREPARAÇÃO 

A preparação para concursos das carreiras policiais envolve outros elementos, além 

da preparação mental. Isso se deve ao fato de esses certames possuírem etapa de avaliação 

da capacidade física. Portanto, a preparação física deve entrar no cronograma de estudos 

e caminhar lado a lado das videoaulas de Direito Penal, por exemplo. 

O Teste de Aptidão Física (TAF) geralmente é composto por provas de barra fixa, 

corrida, natação e salto em distância, com critérios mínimos de aprovação diferenciados 

para candidatos do sexo masculino e feminino. 

Diante de carreira tão atrativa, espera-se certames concorridos. Logo, não espere 

para iniciar seus estudos. Uma preparação consistente é garantia de aprovação.  

 Portanto, você deve levar em consideração em sua preparação os seguintes pontos: 

➢ Preparação Física 

Os concursos de Polícia, além da prova teórica, exigem ainda um tremendo esforço 

por parte do candidato. Nestas seleções, existem os rigorosos testes de aptidão física. 

Quem sonha em ser Delegado ou agente, seja da polícia civil ou federal, tem de encarar 

esse obstáculo.  

➢ Escopo da profissão 

O futuro delta precisa estar atento ao escopo da profissão, visto que, diferente de 

outros cargos públicos, ser um Delegado de Polícia exige consciência de possíveis perigos. 

Ser um servidor de Tribunal, por exemplo, requer um trabalho mais burocrático e interno. 

Nada que lhe traga riscos iminentes. Agora, se você for prestar concurso para carreira 

policial, saiba que terá de manusear armamentos perigosos e enfrentar situações de 

combate ao crime.  



 

 

➢ Locais de trabalho 

O aprovado para Delegado da Polícia Civil poderá exercer suas funções nos locais 

mais incertos e longínquos do Brasil, ainda que, com o tempo, possa chegar às capitais. 

Para superar essa dificuldade, o apoio da família é fundamental.  

REMUNERAÇÃO 

 

Conforme já mencionado, a remuneração é variável, pois a Polícia Civil de cada 

Estado determinará tais valores. Contudo, existe uma média salarial, que gira em torno de 

R$18 mil. Confira abaixo a remuneração inicial referente a cinco Estados da Federação: 

 

Instituição Remuneração 

Espírito Santo R$10.827,03  

Minas Gerais R$12.967,43 

Rio de Janeiro  R$18.157,73 

São Paulo  R$10.382,48  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PANORAMA DE CONCURSOS 

Agora que você já está convencido de que esta é a carreira ideal para o seu futuro, 

confira um panorama dos principais certames da área e inicie sua preparação 

imediatamente! 

 

Instituição Status 

PC DF Concurso Autorizado 

PC SC Concurso Previsto 

PC ES Comissão Formada 

PC AL Concurso Autorizado 

PC AM Banca Definida 

PC SP Banca Definida 

PC RO Comissão Formada 

PC TO Concurso Anunciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agora é com você!  

Por mais extenso que pareça o edital, por mais difícil que pareça acompanhar as 

inovações legislativas e jurisprudenciais, por mais invencíveis que possam parecer as bancas, 

não desanime! Como já dissemos em outras oportunidades, a aprovação é consequência 

lógica da dedicação e de uma preparação planejada. Conte conosco nessa jornada!  

O CERS possui diversos cursos voltados para Delegado de Polícia, com aulas online 

completas, ministradas por corpo docente especializado e contemplando todas as 

disciplinas que podem ser cobradas no certame, que são vitais para a sua aprovação.  

 

Vamos juntos!  

 


