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O pedido do concurso Depen (Departamento PenitenciÃ¡rio Nacional) teve cinco avanÃ§os no
MinistÃ©rio da Economia nos Ãºltimos dias. A Ãºltima movimentaÃ§Ã£o ocorreu no dia 11 de
abril, quando o processo foi encaminhado para o setor de demandas de expediÃ§Ã£o da
Secretaria de GestÃ£o de Pessoas
O Ã³rgÃ£o conta com previsÃ£o de que sejam criadas 1.580 vagas para trÃªs cargos.
Vale lembrar que o caso do Depen Ã© diferente de outros Ã³rgÃ£os, pois ele ainda depende da
criaÃ§Ã£o das vagas para entÃ£o poder receber o aval do certame.
Detalhes sobre a solicitaÃ§Ã£o em andamento
Do total de oportunidades do pedido, 1.440 sÃ£o para o cargo de agente federal de
execuÃ§Ã£o penal. Neste caso, para concorrer Ã© necessÃ¡rio possuir ensino mÃ©dio e
carteira de habilitaÃ§Ã£o a partir da categoria Â“BÂ”. A remuneraÃ§Ã£o inicial Ã© de R$
6.030, incluindo gratificaÃ§Ã£o de desempenho e auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o de R$ 458. Para os
servidores veteranos, a remuneraÃ§Ã£o chega a R$ 10.202,50.
O requerimento para o concurso Depen tambÃ©m inclui 36 vagas para o cargo de tÃ©cnico
federal de apoio Ã execuÃ§Ã£o penal, que pede nÃ-vel mÃ©dio ou mÃ©dio/tÃ©cnico, com
inicial de R$ 4.120,28.
Por fim, as 104 chances restantes sÃ£o para o cargo de especialista federal em assistÃªncia Ã
execuÃ§Ã£o penal, para quem possui formaÃ§Ã£o de nÃ-vel superior em Ã¡reas especÃ-ficas.
O inicial, neste caso, Ã© de R$ 5.865,70.
Moro planeja fortalecer Ã³rgÃ£o
Ao assumir o MinistÃ©rio da JustiÃ§a e SeguranÃ§a PÃºblica, o ministro SÃ©rgio Moro disse
que uma de suas propostas Ã© reestruturar o sistema penitenciÃ¡rio.
Moro afirmou que pretende incrementar qualidade nas penitenciÃ¡rias federais para que haja o
controle das comunicaÃ§Ãµes de organizaÃ§Ãµes criminosas com o mundo exterior.
Cargo de agente
Conhecido anteriormente como agente penitenciÃ¡rio federal, a funÃ§Ã£o de agente federal de
execuÃ§Ã£o penal teve sua nomenclatura alterada com a lei 13.327/2016.
Quem ocupa o posto tem o dever de fazer o exercÃ-cio das atividades de atendimento,
vigilÃ¢ncia, custÃ³dia, guarda, escolta, assistÃªncia e orientaÃ§Ã£o de pessoas recolhidas aos
estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do Departamento
PenitenciÃ¡rio Nacional do MinistÃ©rio da JustiÃ§a e Cidadania, e das atividades de natureza
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tÃ©cnica, administrativa e de apoio a elas relacionadas.
258 vagas para o Depen em 2014
Em 2014, o Departamento PenitenciÃ¡rio Nacional lanÃ§ou edital com 258 vagas e cadastro
reserva de pessoal. As oportunidades foram distribuÃ-das entre as carreiras de agente,
tÃ©cnico e especialista. A lotaÃ§Ã£o ocorreu na sede (localizada em BrasÃ-lia/DF) ou em
uma das cinco penitenciÃ¡rias federais situadas nas cidades de BrasÃ-lia/DF, Campo
Grande/MS, Catanduvas/PR, MossorÃ³/RN e Porto Velho/RO. Sob a organizaÃ§Ã£o do
Cespe/UnB, a triagem do concurso Depen constou de provas objetivas, testes discursivos,
aptidÃ£o fÃ-sica, avaliaÃ§Ã£o psicolÃ³gica, exame mÃ©dico e investigaÃ§Ã£o social. Os
exames objetivos apresentaram 120 questÃµes sobre conhecimentos bÃ¡sicos (lÃ-ngua
portuguesa, atualidades, noÃ§Ãµes de Ã©tica no serviÃ§o pÃºblico, noÃ§Ãµes de direitos
humanos e participaÃ§Ã£o social), complementares e especÃ-ficos. JÃ¡ os testes discursivos
foram compostos por um texto dissertativo de atÃ© 30 linhas acerca de tema baseado em
conhecimentos bÃ¡sicos de atualidades. As provas foram realizadas em todas as capitais
brasileiras, mais o Distrito Federal e as cidades de Catanduvas/PR e de MossorÃ³/RN.
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