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A PolÃ-cia Federal (PF) irÃ¡ divulgar este mÃªs os editais para 600 vagas de agente (500
chances) e papiloscopista (100). Nos prÃ³ximos dias a corporaÃ§Ã£o deverÃ¡ anunciar o nome
da organizadora do concurso. A seleÃ§Ã£o, serÃ¡ a primeira das duas que o departamento irÃ¡
realizar para preencher as 1.200 vagas autorizadas pelo MinistÃ©rio do Planejamento no fim
do ano passado. Os editais para as 600 vagas restantes Â– escrivÃ£o (350), delegado (150) e
perito (100) Â– estÃ£o previstos para marÃ§o ou abril.
O requisito bÃ¡sico para os cargos de agente, escrivÃ£o e papiloscopista Ã© o ensino superior
completo em qualquer Ã¡rea. Para os trÃªs, a remuneraÃ§Ã£o inicial Ã© de R$7.818, jÃ¡
incluindo auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o de R$304). Para delegado, Ã© exigido o bacharelado em
Direito, enquanto que para perito, a formaÃ§Ã£o superior em Ã¡rea especÃ-fica (hÃ¡ vÃ¡rias
possÃ-veis). Os dois cargos proporcionam iniciais de R$13.672 (com o auxÃ-lio).
De acordo com previsÃ£o de cronograma divulgada pela PF no Ãºltimo dia 23, o curso de
formaÃ§Ã£o do primeiro concurso deverÃ¡ ser iniciado em julho ou agosto, com a
nomeaÃ§Ã£o dos aprovados sendo feita em dezembro deste ano ou janeiro do prÃ³ximo. Na
segunda seleÃ§Ã£o, o inÃ-cio do curso e a nomeaÃ§Ã£o dos aprovados estÃ£o previstos,
respectivamente, para janeiro e para junho ou julho de 2013. A lotaÃ§Ã£o dos aprovados
deverÃ¡ ser nas regiÃµes de fronteira.
A data das provas nÃ£o foram informadas, mas devido Ã urgÃªncia do departamento em
preencher as vagas, os exames deverÃ£o ser aplicadas logo apÃ³s o fim do intervalo mÃ-nimo
de 60 dias a contar da divulgaÃ§Ã£o do edital, exigido pelo Decreto 6.944/2009, que normatiza
os concursos federais. Com isso, as provas seriam realizadas em abril para agente e
papiloscopista e em maio ou junho para os demais. Em ambos os concursos, as avaliaÃ§Ã£o
serÃ£o na mesma data para todos os cargos.
Caso o concurso siga o modelo da Ãºltima seleÃ§Ã£o realizada pela PF (para agente e
escrivÃ£o, em 2009), os candidatos serÃ£o submetidos a provas objetivas e discursiva (com as
disciplinas variando conforme o cargo), avaliaÃ§Ã£o psicolÃ³gica, exame mÃ©dico, exame de
aptidÃ£o fÃ-sica, prova prÃ¡tica de digitaÃ§Ã£o (apenas escrivÃ£o) e curso de formaÃ§Ã£o,
alÃ©m de investigaÃ§Ã£o social.
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