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O papel do biomédico leva uma grande vantagem quando 

voltado pra perícia criminal, podendo atuar em diversas áreas 

da criminalística sendo uma delas nas pericias em local onde 

ocorreu uma morte violenta, podendo atuar também em 

laboratórios de toxicologia, DNA, biologia forense e meio 

ambiente. Sempre utilizando de uma ciência que integra 

tecnologia e conhecimento de diversas áreas. O perito criminal 

atua em diversos setores, sendo generalistas, criticos e 

reflexivos. A profissão de criminalista ou, como também é 

conhecido perito criminal inclui vários trabalhos no campo da 

ciência forense e tem como foco a criação de vínculos entre a 

cena do crime a vítima e os criminosos, ajudando a desvendar 

crimes das mais variadas magnitudes. O objetivo geral do 

projeto é caracterizar as competências do profissional 

biomédico aplicadas aos procedimentos investigativos e 

analiticos inseridos no contexto da pericia criminal. A 

metologia adotada é uma pesquisa de carater exploratorio tendo 

como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias. Conclui-se que a pericia criminal é um 

grande setor da investigação, utiliza de varias etapas de análise 

que permitem um resultado digno na solução de mortes, mesmo 

o Brasil possuindo uma defasada quantidade no serviço de 

pericia criminal. Lembramos que para um biomédico poder 

atuar hoje na profissão de perito criminal acaba enfrentando 

algumas dificuldades após a conclusão da graduação, sendo 

elas a realização de concurso publico, no qual sendo aprovado 

ainda terá que realizar especialização que é oferecido pela 

Academia de Polícia, somente após a conclução desta 

especialização que poderá exercer a profissão tão desejada, 

resaltando que é de estrema importância que o biomédico 

possua os títulos de mestre e doutor em genética molecular ou 

genética forense para fins de qualificação profissional.  O 

biomédico que vê na carreira uma oportunidade de ajudar a 

população, utilizando de todos os metodos cabiveis assim tendo 

capacidade de confrontar resultados de análises diferentes para 

que possa chegar à resposta esperada, com isso sendo uma 

extensão de conhecimento para o juri podendo chegar a uma 

conclusão clara com os fatos sobre a perícia, para que assim 

não haja injustiça.  

                               OBJETIVO  
O objetivo geral do projeto foi caracterizar as 

competencias do profissional biomédico aplicadas aos 

procedimentos investigativos e analiticos inseridos no 

contexto da pericia criminal 

O cientista forense é o profissional que aplica as técnicas 

deciência forense para conseguir evidências para averiguar os 

fatos verdadeiros de uma questão. A sua atuação dependerá do 

campo escolhido para se especializar, não estando restrito 

apenas a área criminal. O profissional pode participar de 

julgamentos, concedendo o seu testemunho judicial e 

informando as suas descobertas 

O salário depende muito da área de atuação e do estado. 

Por exemplo, um perito federal pode ganhar R$ 22.672,48. 

Já um perito da Polícia Civil de São Paulo em início de 

carreira ganha R$ 8.285,66 por mês. 

RESUMO DESENVOLVIMENTO 

 

Ingresso na área 

Atualmente, para ser um perito criminal no Brasil só há uma porta 

de entrada: o concurso público. É preciso ter graduação completa 

em qualquer área. O concurso é geralmente formado por três 

etapas: a prova escrita de múltipla escolha, a prova oral e um 

curso de formação na Academia de Polícia, que dura quase um 

ano. 

O ingresso do biomédico nessa área é por meio de concurso 

público, podendo assim, exercer a função nas esferas 

governamentais. Os concursos para o ingresso do biomédico na 

área de perícia geralmente possuem prova objetiva e prova 

discursiva do conteúdo, além de investigação social e criminal 

(sindicância de vida pregressa), avaliação médica; e teste de 

aptidão física (TAF). 

São analisados prova de títulos e exigido curso de Formação 

(CF). 

Todas as fases merecem atenção, pois, a exceção da prova de 

títulos que é apenas classificatória, em todas você poderá ser 

eliminado. Mesmo assim, chamo atenção para as duas 

primeiras: provas objetiva e discursiva, as quais serão as mais 

determinantes para a sua aprovação. 

 

Perspectiva na carreira 
 Presidente da Associação Brasileira de Criminalística (ABC), o 

perito Humberto Pontes diz que há falta de pessoal em todas as 

perícias do país e avalia que a abertura de concursos é 

necessária. 

"Estudos dão conta de que é preciso 1 perito para cada 5 mil 

habitantes, e isso não acontece. (...) É preciso abrir concurso", 

afirmou. 

Em São Paulo, a Polícia Científica tem 3,2 mil funcionários – 

dos quais 1,1 mil são peritos. A cidade tem 11 milhões de 

habitantes. São, portanto, 10 mil habitantes para cada perito. 

Pontes, da ABC, diz que há demanda para preenchimento dos 

cargos. “Tem bastante gente interessada. Tenho recebido 

estudantes e graduados interessados sobre onde tem concurso. 

 

A imagem 1 mostra fragmentos deixados na cena de um crime  

Quanto ganha o biomédico 

perito criminal? 

A imagem 2 mostra a cena de um crime em isolamento  

https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-

faculdades/biomedicina/noticias/biomedicina-para-pericia-criminal-e-um-dos-

segmentos-da-area 

° https://blog.faculdadepm.edu.br/perito-criminal/ 

° https://inscricaoucb.catolica.edu.br/blog/biomedicina-forense 

 

A imagem 3 mostra a analise de fragmentos de sangue  

REFERÊNCIAS 

As Figuras, 1, 2 e 3 abaixo mostram algumas atribuições 

da profissão de perito criminal no Brasil. O biomédico é o 

profissional capacitado para realizar atividades e 

diagnóstico laboratorial. 
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