MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL (DPF)
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL (DGP)
COORDENAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL
EDITAL Nº 4/2012 – DGP/DPF, DE 15 DE MARÇO DE 2012
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL - SUBSTITUTA, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a retificação do subitem 4.4.10 do Edital nº 2/2012 – DGP/DPF, de 14 de março de 2012,
publicado no Diário Oficial da União de 15 de março de 2012, bem como a inclusão da alínea “q” no
subitem 19.22 do referido edital, conforme redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do edital.
(...)
4.4.10 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso
aprovado, deverá entregar os documentos exigidos para matrícula por ocasião da convocação para o
Curso de Formação Profissional, assim como os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos
para o cargo por ocasião da posse.
(...)
19.22 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato
que, durante a sua realização:
(...)
q) recusar-se ou deixar de transcrever o texto apresentado durante a aplicação das provas para
posterior exame grafológico.
(...)
Torna pública, ainda, a retificação, em virtude de erro material, da configuração de caracteres do
quadro de provas constante do subitem 5.1 do referido edital, publicado no Diário Oficial da União –
Seção 3, nº 52, de 15 de março de 2012, página 98, conforme redação a seguir especificada.
(...)
5.1 A primeira etapa do concurso público será composta de exame de habilidades e de conhecimentos
(prova objetiva e prova discursiva), de exame de aptidão física, de exame médico e de avaliação
psicológica, conforme o seguinte quadro:
PROVA/TIPO

NÚMERO DE ITENS

CARÁTER

120
Elaboração de texto narrativo,
dissertativo e/ou descritivo, com,
no máximo, 30 linhas.
–

Eliminatório e

(P₄) Exame médico

–

Eliminatório

(P₅) Avaliação psicológica

–

(P₁) Objetiva
(P₂) Discursiva
(P₃) Exame de aptidão física

Classificatório

(...)
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