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EstÃ¡ em anÃ¡lise na PolÃ-cia Federal a solicitaÃ§Ã£o de novo concurso para o cargo de
agente. De acordo com informaÃ§Ã£o da ComissÃ£o Nacional dos Aprovados do Concurso
para Agente da PolÃ-cia Federal (CNAPF), que pleiteia a convocaÃ§Ã£o dos excedentes da
atual seleÃ§Ã£o, devem ser pedidas 750 vagas. Os vencimentos iniciais do cargo, que tem
como requisito o nÃ-vel superior completo em qualquer Ã¡rea, Ã© de R$7.514,33.
Segundo fontes ligadas Ã corporaÃ§Ã£o, existe interesse na abertura de uma nova seleÃ§Ã£o
e vagas disponÃ-veis para isso. Segundo dados levantados pela CNAPF, atualmente, hÃ¡
1.705 postos vagos de agente. Apesar da reivindicaÃ§Ã£o dos excedentes do concurso em
andamento, a preferÃªncia da PF, ainda segundo fontes, Ã© pela abertura de nova seleÃ§Ã£o.
Na entrevista concedida no ano passado, o diretor de GestÃ£o de Pessoal da corporaÃ§Ã£o,
delegado Joaquim Mesquita, jÃ¡ havia afirmado que o nÃºmero de convocaÃ§Ãµes nÃ£o
deveria ser ampliado. "Nossa intenÃ§Ã£o Ã© realizar esse concurso com turma Ãºnica, para
400 escrivÃ£es e 200 agentes. NÃ£o temos a intenÃ§Ã£o de estender o nÃºmero de vagas,
atÃ© porque hÃ¡ uma limitaÃ§Ã£o temporal", disse ele, referindo-se ao prazo de validade do
concurso, que serÃ¡ de um mÃªs, prorrogÃ¡vel por igual perÃ-odo.
O CNAPF reivindica a convocaÃ§Ã£o de 74 aprovados na primeira parte da seleÃ§Ã£o vigente
para uma segunda turma do curso de formaÃ§Ã£o, etapa final do concurso.
Ã•rea de apoio - O site do Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da
PolÃ-cia Federal (SinpecPF) informa que representantes da categoria irÃ£o se reunir nesta
sexta-feira, dia 23, com a diretora do Departamento de RelaÃ§Ãµes de Trabalho (Dert) do
MinistÃ©rio do Planejamento, Marcela TapajÃ³s, responsÃ¡vel pela anÃ¡lise do projeto de
reestruturaÃ§Ã£o da Ã¡rea de apoio da PF.
Ainda segundo o SinpecPF, na reuniÃ£o, a diretora do Dert deverÃ¡ indicar qual o
posicionamento definitivo do Planejamento a respeito da proposta de reestruturaÃ§Ã£o, que
entre outros, cria trÃªs mil vagas no quadro administrativo da corporaÃ§Ã£o para
preenchimento por concurso.
SÃ£o duas mil vagas para tÃ©cnico administrativo (de nÃ-veis mÃ©dio e mÃ©dio/tÃ©cnico),
com vencimentos iniciais de R$2.043,17, e mil de analista tÃ©cnico administrativo, com iniciais
de R$2.153,72. Se aprovado no Planejamento, o texto segue para a Casa Civil para, em
seguida, ser encaminhado ao Congresso Nacional.
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