Nº 52, quinta-feira, 15 de março de 2012
9 Será eliminado do concurso público o candidato "inapto"
na Avaliação Psicológica ou que não tenha sido avaliado em razão do
não comparecimento nas datas e horários estabelecidos em edital
específico.
10 A publicação do resultado da Avaliação Psicológica listará apenas os candidatos "aptos", em obediência ao que preceitua o
artigo 6º da Resolução CFP nº 01, de 19 de abril de 2002, do
Conselho Federal de Psicologia.
11 Será assegurado ao candidato conhecer as razões que
determinaram a sua classificação como "inapto", bem como a possibilidade de interpor recurso.
11.1 Na sessão de conhecimento das razões da classificação,
o candidato, se assim desejar, poderá ser assessorado por psicólogo
contratado, devidamente inscrito em Conselho Regional de Psicologia.
11.2 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo
contratado, gravar a sessão de conhecimento e nem retirar ou reproduzir os testes psicológicos e as folhas de respostas.
11.3 O psicólogo contratado somente poderá ter acesso à
documentação pertinente à Avaliação Psicológica do candidato na
presença de um psicólogo da banca examinadora.
12 Em obediência ao artigo 6º, alíneas c e f, ao artigo 8º,
inciso III, do Decreto-Lei nº 2.320, de 26 de janeiro de 1987, ao
artigo 9º, incisos VI e VII da Lei nº 4.878, de 03 de dezembro de
1965, ao artigo 14 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o
candidato poderá ser submetido a avaliações psicológicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o Curso de
Formação Profissional, caso a Direção da Academia Nacional de
Polícia, de maneira fundamentada, entenda como necessário.
13 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
regras deste anexo.
14 As dúvidas, as controvérsias e os casos não previstos
neste anexo serão dirimidos pela Diretoria de Gestão de Pessoal,
ouvida a Coordenação de Recrutamento e Seleção.
ANEXO V
DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO IRREPREENSÍVEL E DA IDONEIDADE MORAL
INATACÁVEL DO CANDIDATO
Consoante o disposto no inciso I, do artigo 8º, do DecretoLei nº 2.320, de 26 de janeiro de 1987, e no Decreto nº 1.171, de 22
de junho de 1994, e diante da necessidade de definir normas disciplinares de avaliação do procedimento irrepreensível e da idoneidade moral inatacável, exigidos dos candidatos nos concursos públicos para provimento de cargos policiais, a Investigação Social será
realizada nos seguintes termos:
1 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e
criminal dos candidatos inscritos nos concursos públicos para provimento de cargos policiais no Departamento de Polícia Federal.
2 A investigação citada no item 1 deste anexo é da competência da Diretoria de Gestão de Pessoal - DGP e será realizada
pela Coordenação de Recrutamento e Seleção - COREC/DGP e pela
área de Inteligência Policial da Academia Nacional de Polícia ANP/DGP, com participação das Unidades Centrais e Descentralizadas do Departamento de Polícia Federal.
3 A investigação terá início por ocasião da inscrição do
candidato no concurso público e terminará com o ato de nomeação.
4 O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha
de Informações Confidenciais - FIC, na forma do modelo disponibilizado oportunamente.
4.1 Durante todo o período do concurso público o candidato
deverá manter atualizados os dados informados na Ficha de Informações Confidenciais - FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação.
5 O candidato deverá apresentar, em momento definido em
edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:
I- certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:
a) da Justiça Federal;
b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;
c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do
sexo feminino;
d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino;
II- certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral;
III - certidões dos cartórios de protestos de títulos das cidades onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;
IV - certidões dos cartórios de execução cível das cidades
onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
5.1 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo,
nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e
dentro do prazo de validade específico se constante da mesma.
5.2 Serão desconsiderados os documentos rasurados.
5.3 O Departamento de Polícia Federal poderá solicitar, a
qualquer tempo durante a investigação, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos
e situações envolvendo o candidato.
6 São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a
idoneidade moral inatacável do candidato:
I - habitualidade em descumprir obrigações legítimas;
II - relacionamento ou exibição em público com pessoas de
notórios e desabonadores antecedentes criminais;
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III - vício de embriaguez;
IV - uso de droga ilícita;
V - prostituição;
VI - prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes;
VII - prática habitual do jogo proibido;
VIII - respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar;
IX - demissão de cargo público e destituição de cargo em
comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da
administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal, mesmo que com base em legislação especial;
X - demissão por justa causa nos termos da legislação trabalhista;
XI - existência de registros criminais;
XII - declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre
sua vida pregressa;
XIII - outras condutas que revelem a falta de idoneidade
moral do candidato.
7 Será passível de eliminação do concurso público, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:
I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
nos itens 4 e 5 deste anexo, nos prazos estabelecidos nos editais
específicos;
II- apresentar documento ou certidão falsos;
III - apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 5.1 deste anexo;
IV - apresentar documentos rasurados;
V- tiver sua conduta enquadrada em qualquer das alíneas
previstas item 6 deste anexo;
VI- tiver omitido informações ou faltado com a verdade,
quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais FIC ou de suas atualizações.
8 A Comissão de Investigação Social, órgão de caráter deliberativo, que tem por finalidade a avaliação do procedimento irrepreensível e da idoneidade moral inatacável dos candidatos nos
concursos públicos para provimento de cargos policiais do Departamento de Polícia Federal é composta por um presidente, o titular da
Coordenação de Recrutamento e Seleção, e pelos representantes da
Divisão de Planejamento e Execução de Concursos - DPLAC/COREC, da Coordenação de Ensino - COEN/ANP, da Coordenação
Escola Superior de Polícia - CESP/ANP, da Coordenação de Assuntos
Internos - COAIN/COGER e da Divisão de Contrainteligência Policial - DICINT/DIP, e possui as seguintes atribuições:
I- promover à apreciação das informações, indicando infrigência de qualquer dos dispositivos elencados no item 6 deste
anexo, ou contendo dados merecedores de maiores esclarecimentos;
II - deliberar por notificar candidato, o qual deverá apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
III - analisar e julgar defesa escrita de candidato, fundamentando, expondo os argumentos de fato e de direito, em ata a ser
lavrada pelo secretário, que será assinada pelos integrantes da Comissão.
8.1 Caso a Comissão decida pela exclusão do candidato, este
será devidamente cientificado.
9 Será publicada em edital a relação dos candidatos eliminados do concurso público com base na investigação social.
10 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
regras deste anexo.
11 As dúvidas, as controvérsias e os casos não previstos
neste anexo serão dirimidos pela Direção de Gestão de Pessoal do
Departamento de Polícia Federal, ouvida a Coordenação de Recrutamento e Seleção.
EDITAL Nº 1, DE 14 DE MARÇO DE 2012
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL - SUBSTITUTA, no uso das atribuições legais, que lhe conferem os incisos II
e XII do artigo 32, da Portaria Ministerial nº 2.877/MJ, de 30 de
dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União nº 1, de 2 de
janeiro de 2012, e da competência para realizar concursos públicos,
delegada por intermédio da Portaria nº 2.759, de 12 de dezembro de
2011, publicada no Diário Oficial da União nº 238, de 13 de dezembro de 2011, tendo em vista a autorização concedida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Portaria
nº 559, de 9 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da
União nº 237, de 12 de dezembro de 2011, torna pública a abertura de
inscrições e estabelece as normas para a realização de concurso público para provimento de vagas no cargo de AGENTE DE POLÍCIA
FEDERAL, observadas as disposições constitucionais referentes ao
assunto e de acordo com os termos do Decreto nº 6.944, de 21 de
agosto de 2009, alterado pelo Decreto nº 7.308, de 22 de setembro de
2010, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, da Lei nº 10.682,
de 28 de maio de 2003, da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008,
da Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, do Decreto-Lei nº 2.320, de
26 de janeiro de 1987, e da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965,
assim como das normas contidas neste edital e em seus anexos.
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1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e pelos
diplomas legais e regulamentares citados em seu caput.
1.2 O concurso público visa ao provimento de 500 vagas no
cargo de Agente de Polícia Federal nos quadros da Polícia Federal,
nas localidades especificadas no subitem 17.2 deste edital, não sendo
mantido cadastro de reserva.
1.3 A seleção de que trata este edital será realizada em duas
etapas, conforme especificado a seguir.
1.3.1 A primeira etapa do concurso público destina-se à
admissão à matrícula no Curso de Formação Profissional e será executada pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB), em todas as capitais e no Distrito Federal, e abrangerá as seguintes fases:
a) exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio
de aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio
de aplicação de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
c) exame de aptidão física, de caráter unicamente eliminatório;
d) exame médico, de caráter unicamente eliminatório;
e) avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório.
1.3.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de
Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no Distrito Federal, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da
Administração, em qualquer unidade da Federação.
1.3.2.1 A nota obtida no Curso de Formação Profissional
será rigorosamente obedecida para efeitos de escolha de lotação.
1.4 O candidato será submetido à investigação social e/ou
funcional, de caráter unicamente eliminatório, no decorrer de todo o
concurso público, desde a inscrição até o ato de nomeação, em obediência ao inciso I, artigo 8º, do Decreto-Lei nº 2.320, de 26 de
janeiro de 1987, e de acordo com o anexo V deste edital.
1.4.1 O candidato, a critério da Administração, poderá ser
reavaliado em exame antidrogas no decorrer de todo o concurso
público, desde a inscrição até o ato de nomeação, além da entrega do
exame laboratorial, prevista no inciso IV do subitem 3.1 do anexo III
deste edital.
1.5 O candidato poderá ser submetido a avaliações médica e
psicológica complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o Curso de Formação Profissional, em obediência ao artigo 6º,
alíneas "c" e "f", do Decreto-Lei nº 2.320, de 26 de janeiro de 1987,
ao artigo 9º, VI e VII, da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, ao
artigo 14 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e de acordo
com os anexos III e IV deste edital.
2 DO CARGO
2.1. CARGO: AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
2.1.1 REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
2.1.2 ATRIBUIÇÕES: executar investigações e operações
policiais na prevenção e na repressão a ilícitos penais, dirigir veículos
policiais, cumprir medidas de segurança orgânica, desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.
2.1.3 REMUNERAÇÃO: R$ 7.514,33.
2.1.4 JORNADA DE TRABALHO: quarenta horas semanais
em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.
2.1.5 VAGAS: 500.
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A POSSE
3.1 Ter sido aprovado no concurso e não ter sido eliminado
na investigação social e/ou funcional.
3.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º, artigo 12, da Constituição da
República.
3.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais.
3.4 Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de
incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.
3.5 Possuir carteira de identidade civil e carteira nacional de
habilitação, categoria "B", no mínimo.
3.6 Comprovar o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
3.7 Ter idade mínima de dezoito anos completos, na data de
matrícula no Curso de Formação Profissional.
3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
3.9 Cumprir as determinações deste edital.
4 DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
4.1 TAXA: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).
4.1.1 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_12_agente,
solicitada no período entre 10 horas do dia 16 de março de 2012 e 23
horas e 59 minutos do dia 3 de abril de 2012, observado o horário
oficial de
Brasília/DF.
4.1.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitação
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.1.3 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).
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