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ApÃ³s meses de espera, a PolÃ-cia Federal (PF) finalmente reabriu Ã s 10h desta sexta-feira,
dia 17, as inscriÃ§Ãµes para o concurso destinado ao preenchimento de 600 vagas, sendo 350
de escrivÃ£o, 150 de delegado e 100 de perito, todos de nÃ-vel superior. As remuneraÃ§Ãµes
sÃ£o de R$7.887,33 (escrivÃ£o) e R$14.410,11 (demais). A seleÃ§Ã£o havia sido suspensa
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julho do ano, por nÃ£o reservar vagas para
deficientes, situaÃ§Ã£o sanada apÃ³s a inclusÃ£o da cota nos editais de retificaÃ§Ã£o
publicados no Ãºltimo dia 10.
O cargo de escrivÃ£o admite graduados em qualquer Ã¡rea de conhecimento, enquanto que o
de delegado Ã© restrito aos bacharÃ©is em Direito. Para perito, Ã© exigida a formaÃ§Ã£o
superior relacionada a uma das Ã¡reas com oferta de vagas (sÃ£o 13 ao todo). Em todos os
casos, Ã© necessÃ¡ria ainda a carteira de habilitaÃ§Ã£o, na categoria B ou superior. Os
concursados serÃ£o admitidos, ao longo da validade do concurso (de um mÃªs, podendo
dobrar), pelo regime estatutÃ¡rio (estabilidade) e lotados, preferencialmente, nos estados do
Acre, AmapÃ¡, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ParÃ¡, RondÃ´nia e Roraima, e
em unidades de fronteira, localizadas tambÃ©m no ParanÃ¡, no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina. A carga de trabalho serÃ¡ de 40 horas semanais.
Procedimentos Â– Os interessados em participar deverÃ£o se candidatar por meio do site do
Cespe/UnB (organizador), atÃ© 3 de junho. A taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$125 para
escrivÃ£o e de R$150 para delegado e perito, com o pagamento devendo ser efetuado atÃ© o
dia 18 do mÃªs que vem. A isenÃ§Ã£o da taxa poderÃ¡ ser solicitada ao longo de todo o prazo
de inscriÃ§Ã£o por aqueles que tiverem direito ao benefÃ-cio (veja critÃ©rios no edital). O
Cespe/UnB disponibiliza postos com computadores para quem nÃ£o possui acesso Ã internet.
O atendimento serÃ¡ feito no horÃ¡rio de funcionamento do estabelecimento.
Quem se inscreveu de 18 de junho a 9 de julho de 2012 e nÃ£o deseja prosseguir na
seleÃ§Ã£o deve solicitar a devoluÃ§Ã£o da taxa das 10h do dia 23 Ã s 23h59 do dia 24 deste
mÃªs, no site do Cespe/UnB. Aqueles que preferirem permanecer na disputa poderÃ£o, ao
longo de todo o prazo de inscriÃ§Ã£o, alterar a opÃ§Ã£o de cidade para a realizaÃ§Ã£o das
provas, e ainda optar por concorrer Ã s vagas destinadas a pessoas com deficiÃªncia, se for o
caso. Os que tiverem preenchido o requerimento de inscriÃ§Ã£o mas nÃ£o tenham efetuado o
pagamento da taxa, deverÃ£o fazÃª-lo atÃ© 18 de junho.
SeleÃ§Ã£o comeÃ§a no dia 21 de julho
O processo de seleÃ§Ã£o da PF terÃ¡ inÃ-cio com provas objetivas e discursiva, previstas para
o dia 21 de julho. Com exceÃ§Ã£o do exame oral, somente para o cargo de delegado, e do
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curso de formaÃ§Ã£o (para todos), que acontecerÃ£o no Distrito Federal, as demais fases do
concurso serÃ£o realizadas em todas as capitais do paÃ-s. O curso de formaÃ§Ã£o poderÃ¡
abranger ainda atividades em qualquer outra unidade da federaÃ§Ã£o. AlÃ©m das provas
escritas, oral e do curso de formaÃ§Ã£o, os candidatos terÃ£o que passar por exame de
aptidÃ£o fÃ-sica, exame mÃ©dico, avaliaÃ§Ã£o psicolÃ³gica, avaliaÃ§Ã£o de tÃ-tulos (apenas
delegado e perito), prova prÃ¡tica de digitaÃ§Ã£o (somente escrivÃ£o) e investigaÃ§Ã£o social.
As provas objetivas serÃ£o compostas de 120 itens (valendo um ponto cada), com os
candidatos tendo que classificar cada um pelos comandos Â“certoÂ” ou Â“erradoÂ”. SerÃ¡
atribuÃ-do um ponto positivo para cada resposta em acordo com o gabarito oficial e um ponto
negativo para cada resposta incorreta. SerÃ£o aprovados aqueles que obtiverem, no mÃ-nimo,
36 pontos, e ainda os mÃ-nimos de dez pontos em Conhecimentos BÃ¡sicos e 21 em
Conhecimentos EspecÃ-ficos, no caso de perito.
SÃ³ terÃ£o as discursivas corrigidas aqueles que se classificarem em atÃ© trÃªs vezes o
nÃºmero de vagas para escrivÃ£o e delegado e a quatro vezes a quantidade de vagas para
perito (observando-se os empates na posiÃ§Ã£o limite). A discursiva valerÃ¡ 20 pontos, sendo
necessÃ¡rio obter dez ou mais para ser aprovado. O exame de aptidÃ£o fÃ-sica estÃ¡ previsto
para os dias 14 e 15 de setembro, compreendendo os testes em barra fixa, de impulsÃ£o
horizontal, de corrida de 12 minutos e de nataÃ§Ã£o (com Ã-ndices diferentes para homens e
mulheres).
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