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COORDENAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (COREC)

EDITAL Nº 1 - DGP/PF, DE 15 DE JANEIRO DE 2021CONCURSO PÚBLICO PARA O

PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL, AGENTE

DE POLÍCIA FEDERAL,ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL E PAPILOSCOPISTA POLICIAL

FEDERAL

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL, no uso das atribuições legais que lhe

conferem os incisos II, XIII e XXI do artigo 43 da Portaria nº 155, de 27 de setembro de

2018, do Ministério da Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União nº 200, de

17 de outubro de 2018, em cumprimento à determinação para realizar concurso público,

efetuada por intermédio da Portaria nº 14.358, de 9 de dezembro de 2020, do Diretor-

Geral da Polícia Federal, publicada no Diário Oficial da União nº 237, de 11 de dezembro de

2020, torna pública a realização de concurso público para o provimento de vagas nos
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cargos de DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL, AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, ESCRIVÃO DE

POLÍCIA FEDERAL e PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL, observadas as disposições

constitucionais referentes ao assunto e de acordo com os termos da Lei nº 4.878, de 3 de

dezembro de 1965, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, da Lei nº 9.266, de 15 de

março de 1996, do Decreto-Lei nº 2.320, de 26 de janeiro de 1987, da Lei nº 12.990, de 9

de junho de 2014, do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, do Decreto nº 9.508, de

24 de setembro de 2018, e respectivas alterações, da decisão proferida pelo Supremo

Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 676.335/MG, de 26 de fevereiro

de 2013, da Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, da Nota Jurídica nº

00729/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, do Despacho de Aprovação nº

02992/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, da Portaria SEDGG/ME nº 25.634, de 31 de

dezembro de 2020, da Instrução Normativa nº 124-DG/PF, de 13 de junho de 2018, assim

como das normas contidas neste edital e em seus anexos.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro

Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e

pela Polícia Federal.

1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as

seguintes etapas, conforme especificado a seguir:

1.2.1 A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão à matrícula

no Curso de Formação Profissional e abrangerá as seguintes fases, de responsabilidade

do Cebraspe:

a) prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e

classificatório;

c) exame de aptidão física, para todos os cargos, de caráter eliminatório;

d) avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório;

e) prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter

eliminatório e classificatório;

f) prova prática de digitação, somente para o cargo de Escrivão de Polícia

Federal, de caráter eliminatório;

g) avaliação de títulos, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal,

de caráter classificatório; e



h) primeiro momento da avaliação psicológica, para todos os cargos, sem

caráter eliminatório.

1.2.2 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.

1.2.2.1 A ordem de classificação obtida no Curso de Formação Profissional será

rigorosamente obedecida para efeitos de escolha de lotação para todos os candidatos.

1.2.3 Durante a execução da segunda etapa do concurso público, Curso de

Formação Profissional, será realizado o segundo momento da avaliação psicológica, de

caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, que atuará sob supervisão da

Polícia Federal.

1.3 A prova objetiva, a prova discursiva, o exame de aptidão física, a prova

prática de digitação, a avaliação médica, o primeiro momento da avaliação psicológica, a

avaliação de títulos, para todos os candidatos, bem como o procedimento de

heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararem negros e a avaliação

biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência serão realizados em

todas as capitais e no Distrito Federal.

1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas

localidades de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.

1.4 A prova oral, aplicada apenas para o cargo de Delegado de Polícia Federal,

será realizada somente em Brasília/DF.

1.5 O candidato, em obediência ao inciso I do artigo 8º do Decreto-Lei nº

2.320/1987, e de acordo com o Anexo VI deste edital, será submetido à investigação

social, de caráter unicamente eliminatório, no decorrer de todo o concurso público,

desde a inscrição até o ato de nomeação.

1.5.1 O candidato, a critério da Administração, poderá ser avaliado em exame

antidrogas no decorrer de todo o concurso público, desde a inscrição até o ato de

nomeação, além da entrega do exame laboratorial, na fase da avaliação médica, prevista

no inciso IV do subitem 3.1 do Anexo IV deste edital.

1.5.2 A recusa à submissão ao exame antidrogas implicará a eliminação do

candidato do concurso público.

1.6 O candidato poderá ser submetido a avaliações médica e psicológicas

complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o Curso de Formação

Profissional, em obediência ao artigo 6º, alíneas "c" e "f", do Decreto-Lei nº 2.320/1987, ao



artigo 9º, incisos VI e VII, da Lei nº 4.878/1965, ao artigo 14 da Lei nº 8.112/1990 e suas

alterações, e de acordo com os Anexos IV e V deste edital.

2 DOS CARGOS

2.1 CARGO 1: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de bacharel em Direito,

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação

(MEC), e comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial.

ATRIBUIÇÕES: instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação;

orientar e comandar a execução de investigações relacionadas com a prevenção e

repressão de ilícitos penais; participar do planejamento de operações de segurança e

investigações; supervisionar e executar missões de caráter sigiloso; participar da

execução das medidas de segurança orgânica, bem como desempenhar outras

atividades, semelhantes ou destinadas a apoiar o órgão na consecução dos seus fins.

REMUNERAÇÃO: R$ 23.692,74.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e

com dedicação exclusiva.

2.2 CARGO 2: AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior

em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo

MEC.

ATRIBUIÇÕES: investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam

caracterizar infrações penais, observada a competência da Polícia Federal; proceder à

busca de dados necessários; executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao

arquivamento, à recuperação, à produção e ao preparo dos documentos de informações;

executar todas as atividades necessárias à prevenção e repressão de ilícitos penais da

competência da Polícia Federal; conduzir veículos automotores, embarcações e

aeronaves; auxiliar a autoridade policial em todos os atos de investigação, cumprir

medidas de segurança orgânica; desempenhar outras atividades de natureza policial e

administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

REMUNERAÇÃO: R$ 12.522,50.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e

com dedicação exclusiva.

2.3 CARGO 3: ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL



REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior

em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo

MEC.

ATRIBUIÇÕES: dar cumprimento às formalidades processuais, lavrar termos,

autos e mandados, observando os prazos necessários ao preparo, à ultimação e à

remessa de procedimentos policiais de investigação; atuar nos procedimentos policiais

de investigação, acompanhar a autoridade policial, sempre que determinado, em

diligências policiais; responsabilizar-se pelo valor das fianças recebidas e pelos objetos de

apreensão; conduzir veículos automotores; cumprir medidas de segurança orgânica;

atuar nos procedimentos policiais de investigação; desempenhar outras atividades de

natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

REMUNERAÇÃO: R$ 12.522,50.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e

com dedicação exclusiva.

2.4 CARGO 4: PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior

em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo

MEC.

ATRIBUIÇÕES: executar, orientar, supervisionar e fiscalizar os procedimentos de

reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento,

processamento, armazenamento e descarte de fragmentos e impressões papilares,

realização de exames e emissão de laudos oficiais papiloscópicos, representação facial

humana e prosopografia; operar e gerir bancos e sistemas automatizados de identificação

humana civil e criminal; assistir à autoridade policial; desenvolver estudos na área de

identificação humana civil e criminal; conduzir veículos automotores; cumprir medidas de

segurança orgânica; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa,

bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

REMUNERAÇÃO: R$ 12.522,50.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e

com dedicação exclusiva.

3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS

3.1 Ser aprovado no concurso público e não ter sido eliminado na investigação

social.



3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade

portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses,

com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da

Constituição Federal.

3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.

3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo

masculino.

3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais.

3.6 Possuir carteira de identidade civil e carteira nacional de habilitação,

categoria "B", no mínimo.

3.7 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2

deste edital.

3.8 Ter idade mínima de 18 anos completos na data de matrícula no Curso de

Formação Profissional.

3.9 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

3.10 Ter 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial, para ingresso no cargo de

Delegado de Polícia Federal.

3.10.1 Considera-se atividade jurídica, para fins de ingresso no cargo de

Delegado de Polícia Federal:

a) a exercida com exclusividade por bacharel em Direito;

b) o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, com a participação

anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado em causas ou questões distintas,

conforme o Estatuto da Advocacia;

c) o exercício de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior,

que exija a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos;

d) o exercício de função de conciliador em tribunais judiciais, juizados especiais,

varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, assim como o

exercício de mediação ou de arbitragem na composição de litígios, pelo período mínimo

de 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano.

3.10.1.1 É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem

de tempo de estágio ou de qualquer outra atividade anterior à conclusão do curso de

bacharelado em Direito.



3.10.1.2 A comprovação do tempo de atividade jurídica relativa a cargos,

empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante

certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas

atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de

conhecimento jurídico.

3.10.2 Considera-se atividade policial, para fins de ingresso no cargo de

Delegado de Polícia Federal, o efetivo exercício de cargo público, de natureza policial, na

Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis e(ou)

polícia penal; o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, polícias militares e(ou)

corpo de bombeiros militares; e o tempo de atividade como agente socioeducativo.

3.10.3 Poderão ser somados os períodos de atividade jurídica e de atividade

policial.

3.11 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 no momento da posse.

3.12 Cumprir as determinações deste edital.

4 DAS VAGAS

CARGO

VAGAS PARA

AMPLA

CONCORRÊNCIA

VAGAS RESERVADAS

AOS CANDIDATOS

NEGROS

VAGAS RESERVADAS AOS

CANDIDATOS COM

DEFICIÊNCIA

Cargo 1:

Delegado de

Polícia Federal

91 25 7

Cargo 2: Agente

de Polícia Federal
669 179 45

Cargo 3: Escrivão

de Polícia Federal
300 80 20

Cargo 4:

Papiloscopista

Policial Federal

62 17 5

5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

5.1 Das vagas destinadas a cada cargo, 5% serão providas na forma do § 2º do

artigo 5º da Lei nº 8.112/1990, da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, do Decreto nº

9.508/2018, e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do

Recurso Extraordinário nº 676.335/MG, de 26 de fevereiro de 2013.



5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital

resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro

subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo, nos termos

do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.

5.1.2 As vagas reservadas às pessoas com deficiência poderão ser ocupadas

por candidatos sem deficiência na hipótese de não haver inscrição ou aprovação de

candidatos com deficiência no concurso.

5.1.3 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem

no artigo 2º da Lei nº 13.146/2015, e nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto

Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº

5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno

do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior

Tribunal de Justiça (STJ): "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em

concurso público, às vagas reservadas aos deficientes", observados os dispositivos da

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo,

ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009.

5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:

a) no ato da inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às

pessoas com deficiência;

b) enviar, via upload, a imagem de parecer emitido, no máximo, nos últimos 12

meses anteriores à publicação deste edital, por equipe multiprofissional e interdisciplinar

formada por três profissionais, entre eles um médico, que deve atestar a espécie e o grau

ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da

deficiência, contendo as assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados com o

número de suas inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores da profissão,

conforme a sua especialidade, na forma do subitem 5.2.1 deste edital e de acordo com o

modelo constante do Anexo II deste edital.

5.2.1 O parecer emitido por equipe multiprofissional e interdisciplinar observará:

a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

c) a limitação no desempenho de atividades;

d) a restrição de participação.5.2.1.1 O candidato com deficiência deverá enviar,

no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital,

via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico



http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, imagem legível do parecer a que se refere

o subitem 5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos

casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração.

5.2.2 O envio da imagem do parecer é de responsabilidade exclusiva do

candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a

chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores,

seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que

impossibilitem o envio.

5.2.2.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões ".png", ".jpeg"

e "". O tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 2 MB.

5.2.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados o original ou a cópia

autenticada em cartório da documentação constante do subitem 5.2 deste edital. Caso

seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por

meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações.

5.2.4 A imagem do parecer terá validade somente para este concurso público e

não será devolvida, assim como não serão fornecidas cópias desse documento.

5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 7.4.9

deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das

provas, devendo indicar as condições de que necessita para a realização das provas,

conforme previsto no inciso III do art. 3º e no 4º do Decreto nº 9.508/2018.

5.3.1 O candidato que se enquadrar na hipótese prevista no subitem 5.3 deste

edital poderá solicitar atendimento especial unicamente para a condição estabelecida no

seu parecer médico enviado conforme dispõe o subitem 5.2 deste edital.

5.4 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos

com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais

candidatos, no que tange ao horário e ao local de aplicação das provas, aos

equipamentos utilizados, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de aprovação,

ao exame de aptidão física, à avaliação médica, à avaliação psicológica, à nota mínima

exigida para os demais candidatos, ao Curso de Formação Profissional e todas as demais

normas de regência do concurso.

5.5 Os critérios de aprovação no exame de aptidão física para os candidatos

com deficiência, inclusive durante o curso de formação, serão os mesmos critérios

aplicados aos demais candidatos, conforme disposto no Decreto nº 9.508/2018.

5.6 As condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, com

deficiência ou não, no concurso público, bem como para a posse no cargo, constam do



subitem 4.1 do Anexo IV deste edital.

5.4 O candidato que for considerado pessoa com deficiência, após a avaliação

biopsicossocial, terá seu nome e a respectiva pontuação publicados em lista única de

classificação geral por cargo.

5.8 A desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de

candidato ocupante de vaga reservada implicará a sua substituição pelo próximo

candidato com deficiência classificado, desde que haja candidato classificado nessa

condição.

5.9 A relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para

concorrer na condição de pessoa com deficiência será divulgada no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, na data provável estabelecida no

cronograma constante do Anexo I deste edital.

5.9.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos

candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com

deficiência deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação

provisória.

5.9.2 No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de

envio de documentação pendente anexa ao recurso ou complementação desta.

5.10 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda

do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

5.11 O candidato que não informar que deseja concorrer às vagas reservadas

às pessoas com deficiência no aplicativo de inscrição não terá direito de concorrer a

essas vagas. Apenas o envio do parecer não é suficiente para o deferimento da

solicitação do candidato.

5.12 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL

5.12.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer às vagas reservadas

às pessoas com deficiência, se não eliminado no concurso público, será convocado, antes

da matrícula no Curso de Formação Profissional, para se submeter à avaliação

biopsicossocial promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar de

responsabilidade do Cebraspe, formada por três profissionais capacitados atuantes nas

áreas das deficiências que o candidato possuir, dentre os quais um deverá ser médico, e

três profissionais da carreira a que o candidato concorrerá, que analisará a qualificação do

candidato como pessoa com deficiência, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº

13.146/2015, e suas alterações, do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764/2012, da Súmula nº 377



do STJ, da decisão proferida pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário nº

676.335/MG, de 26 de fevereiro de 2013, bem como do Decreto nº 9.508/2018.

5.12.1.1 A equipe multiprofissional e interdisciplinar emitirá parecer que

observará:

a) as informações prestadas pelo candidato no ato de inscrição no concurso

público;

b) a natureza das atribuições e das tarefas essenciais ao cargo, do emprego ou

da função a desempenhar;

c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente

de trabalho na execução das tarefas;

d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios

que utilize de forma habitual; e

e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº

13.146/2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais;

f) a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada

pelo candidato, na forma do subitem 5.12.9 deste edital.

5.12.2 Na avaliação biopsicossocial, a análise será feita de forma individualizada,

levando em consideração o conjunto de características de cada candidato e sua

respectiva adequação para o exercício do cargo pretendido.

5.12.3 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma

hora de antecedência, munidos de documento de identidade original e de parecer de

equipe multiprofissional e interdisciplinar (original ou cópia autenticada em cartório),

emitido no máximo nos 12 meses anteriores à avaliação, que ateste a espécie e o grau ou

o nível de deficiência, com expressa referência ao CID-10, bem como a provável causa da

deficiência, conforme subitem 5.2.1 e de acordo com o modelo constante do Anexo II

deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a

deficiência.

5.12.4 O parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (original ou cópia

autenticada em cartório) será retido pelo Cebraspe por ocasião da realização da avaliação

biopsicossocial e não será devolvido em hipótese alguma.

5.12.5 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar,

além de parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar, exame audiométrico �
audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado no máximo nos 12

meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial.



5.12.6 Quando se tratar de deficiência visual, o parecer de equipe

multiprofissional e interdisciplinar deverá conter informações expressas sobre a acuidade

visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em

ambos os olhos.

5.12.7 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com

deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial:

a) não apresentar parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (original

ou cópia autenticada em cartório);

b) apresentar parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar em período

superior a 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial;

c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.12.3, 5.12.5 e

5.12.6 deste edital, ou se recusar a cumprir o disposto no subitem 5.12.4 deste edital;

d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial;

e) não comparecer à avaliação biopsicossocial;

f) se evadir do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por

todos os procedimentos previstos para realização dessa avaliação;

g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no

subitem 23.10 deste edital;

5.12.8 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação

biopsicossocial, caso tenha pontuação suficiente e seja aprovado no concurso, figurará na

lista de classificação geral por cargo.

5.12.9 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência

apresentada pelo candidato será avaliada pela avaliação biopsicossocial, em

cumprimento à decisão proferida pelo STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº

676.335/MG, de 26 de fevereiro de 2013, a qual expressamente afirmou que: "a banca

examinadora responsável, [...] respeitando critérios objetivos, poderá declarar a inaptidão

de candidatos inscritos e cujas necessidades especiais os impossibilite do exercício das

atribuições inerentes ao cargo para qual estiver concorrendo", confirmada pelas decisões

de 23 de maio de 2013 e de 6 de agosto de 2013, no âmbito do mesmo Recurso

Extraordinário.

5.12.10 O candidato com deficiência reprovado na avaliação biopsicossocial em

razão de incompatibilidade da deficiência com o exercício normal das atribuições do

cargo será eliminado do concurso.



5.12.11 Demais informações a respeito da avaliação biopsicossocial constarão

de edital específico de convocação.

5.13 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem providas por

falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais

candidatos, observada a ordem geral de classificação por cargo.

6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

6.1 Das vagas destinadas a cada cargo, 20% serão providas na forma da Lei nº

12.990/2014, e da Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018 (Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital

resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro

subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número

inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do

artigo 1º da Lei nº 12.990/2014.

6.1.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da

inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se negro,

conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).

6.1.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade

e terá validade somente para este concurso público.

6.1.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento

de heteroidentificação.

6.1.4 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao

candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros.

6.1.5 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira

responsabilidade do candidato, na forma do artigo 2º da Portaria Normativa nº 4, de 6 de

abril de 2018.

6.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À

AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS

6.2.1 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por

terceiros da condição autodeclarada.

6.2.2 Os candidatos que se autodeclararam negros, se não eliminados no

concurso público, serão submetidos, antes da matrícula no Curso de Formação



Profissional, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos

candidatos negros.

6.2.3 Será convocada para o procedimento de heteroidentificação, no mínimo,

a quantidade de candidatos equivalente a três vezes o número de vagas por cargo

reservadas às pessoas negras previstas neste edital ou dez candidatos, o que for maior,

resguardadas as condições de aprovação estabelecidas neste edital.

6.2.4 Os candidatos habilitados dentro do quantitativo previsto no subitem 6.2.3

deste edital serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação

em edital específico para essa fase.

6.2.4.1 A critério do Cebraspe, poderá ser solicitado ao candidato que confirme,

em momento oportuno, sua participação no procedimento de heteroidentificação.

6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria

Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, o candidato que se autodeclarou negro deverá se

apresentar à comissão de heteroidentificação.

6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes

e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes

distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.

6.2.5.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão

disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, no

dia de divulgação do edital de convocação para essa fase.

6.2.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para

fins de registro de avaliação e para uso da comissão de heteroidentificação.

6.2.6.1 O candidato que se recusar a ser filmado no procedimento de

heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação

suplementar de candidatos não habilitados.

6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério

fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.

6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo

de realização do procedimento de heteroidentificação.

6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.7 deste

edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados,

inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de

heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e

municipais.



6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus

membros, sob forma de parecer motivado.

6.2.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade

apenas para este concurso.

6.2.8.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos

candidatos.

6.2.8.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do

artigo 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

6.2.9 Será eliminado do concurso o candidato que:

a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme

previsto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 12.990/2014, e no artigo 11 da Portaria

Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, caso não tenha obtido nota suficiente para

aprovação na ampla concorrência;

b) se recusar a ser filmado;

c) prestar declaração falsa;

d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.

6.2.9.1 A eliminação de candidato não enseja o dever de convocar

suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de

heteroidentificação.

6.2.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será

eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua

admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe

sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções

cabíveis.

6.2.10 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra

não configura ato discriminatório de qualquer natureza.

6.3 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas

reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua

classificação no concurso.

6.4 Os candidatos negros que se declararem com deficiência concorrerão

concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com deficiência e às vagas

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

6.5 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à

ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo,



dessa forma, automaticamente excluídos da lista de aprovados na lista de candidatos

negros.

6.6 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a

vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.

6.7 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número

suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão

revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos

aprovados, observada a ordem de classificação geral por cargo.

6.8 A convocação para o Curso de Formação Profissional e a nomeação dos

candidatos aprovados respeitará o número total de vagas, o número de vagas reservadas

a candidatos com deficiência e a candidatos negros oferecidos no item 4 deste edital.

6.9 6.9 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação

será publicado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, em

data a ser divulgada no edital de convocação para essa fase, e terá a previsão de

possibilidade de interposição de recurso administrativo perante comissão recursal, que

será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de

heteroidentificação, nos termos do respectivo edital.

6.9.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados

no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, por ocasião da

divulgação do resultado provisório no procedimento de heteroidentificação.

6.9.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse

recursal o candidato por ela prejudicado.

6.9.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do

procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o

conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.

6.9.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.

6.10 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito

de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos

da Lei nº 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados

dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos

constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla

concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos

candidatos negros, em todas as fases do concurso.

6.11 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação

constarão de edital específico de convocação para essa fase.



7 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO

7.1 TAXAS:

a) Cargo 1: Delegado de Polícia Federal: R$ 250,00;

b) Cargo 2: Agente de Polícia Federal: R$ 180,00;

c) Cargo 3: Escrivão de Polícia Federal: R$ 180,00;

d) Cargo 4: Papiloscopista Policial Federal: R$ 180,00.

7.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, solicitada no período estabelecido no

cronograma constante do Anexo I deste edital.

7.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não

recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de

congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou

entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de

inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

7.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no

sistema de inscrição.

7.2.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de

Guia de Recolhimento da União.

7.2.3 O candidato deverá imprimir a Guia de Recolhimento da União, que será

disponibilizada na página de acompanhamento do concurso, no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, após a conclusão do preenchimento da

ficha de solicitação de inscrição online.

7.2.3.1 O candidato poderá reimprimir a Guia de Recolhimento da União pela

página de acompanhamento do concurso.

7.2.4 A Guia de Recolhimento da União pode ser paga em qualquer banco, bem

como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses

correspondentes bancários.

7.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia

estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital.

7.2.6 A inscrição efetuada somente será efetivada após a comprovação de

pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.

7.3 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço

eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, por meio da página de



acompanhamento, após a aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do

candidato a obtenção desse documento. O comprovante de inscrição ficará disponível

somente até a data de realização das provas objetivas e da prova discursiva.

7.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO

7.4.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o

edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo ao qual

deseja concorrer. No sistema de inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo ao qual

deseja concorrer e por uma cidade de realização das fases da primeira etapa, observado

o disposto no subitem 1.4 deste edital.

7.4.1.1 No momento da inscrição será solicitado que o candidato preencha

questionário de perfil socioeconômico.

7.4.1.2 Somente será admitida uma inscrição por cargo.

7.4.1.3 Durante o período de inscrições, a solicitação de inscrição poderá ser

alterada no que diz respeito a: localidade de realização das fases da primeira etapa,

sistema de concorrência e atendimento especial, sendo vedada a alteração de um cargo

para outro cargo.

7.4.1.3.1 A alteração dos dados de que trata o subitem 7.4.1.3 deste edital será

feita mediante uma nova solicitação de inscrição, que substituirá a última inscrição

realizada.

7.4.1.4 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no sistema de

inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão automaticamente

efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma.

7.4.1.5 No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância

com os termos que constam neste edital, bem como declarar que aceita que os seus

dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e processados de forma a possibilitar a

efetiva execução do processo seletivo, com a aplicação dos critérios de avaliação e

seleção, autorizando expressamente a divulgação de seus nomes, números de inscrição

e notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a

Administração Pública e nos termos da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018.

7.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a solicitada

via postal, via fax, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico.

7.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para

outros concursos ou para outro cargo.

7.4.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e enviar, via upload, fotografia individual, tirada no máximo



nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste edital, em que

necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros.

7.4.4.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no

sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia.

7.4.4.1.1 O candidato cuja fotografia impeça ou dificulte a sua identificação

durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe, ser submetido à

identificação especial no dia de realização das provas.

7.4.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser

fotografado no dia de realização das provas.

7.4.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O

Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do

arquivo a seu destino, ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e outros

fatores que impossibilitem o envio.

7.4.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na

internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, no

período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste, se a foto encaminhada

obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi

acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no período acima

mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema.

7.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira

responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso

público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira.

7.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido

em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da

Administração Pública.

7.4.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de

inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de

realização das provas objetiva e discursiva.

7.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE

INSCRIÇÃO

7.4.8.1 Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os

candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo Decreto

nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou pela Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018.

7.4.8.1.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não

concessão, a correta indicação, no sistema de inscrição, da possibilidade de isenção que



pretenda pleitear, bem como a correta apresentação da respectiva documentação.

7.4.8.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos amparados

na forma do subitem 7.4.8.1 deste edital deverão, no período estabelecido no cronograma

constante do Anexo I deste edital e observado o horário oficial de Brasília/DF, via upload,

por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, proceder de acordo com o subitem

7.4.8.2.1 ou enviar, via upload, por meio de link específico, disponível no endereço

eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, a imagem legível da

documentação de que trata o subitem 7.4.8.2.2 deste edital, conforme o caso em que se

enquadra.

7.4.8.2.1 1ª POSSIBILIDADE (CadÚnico, conforme o Decreto Federal nº

6.593/2008 e o Decreto Federal nº 6.135/2007):

a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a

indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;

b) preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de

baixa renda (declaração de hipossuficiência), nos termos do Decreto nº 6.135/2007.

7.4.8.2.2 2ª POSSIBILIDADE (doador de medula óssea em entidades

reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei nº 13.656/2018):

a) atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo

Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o

candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação.

7.4.8.3 A realização do procedimento constante do subitem 7.4.8.2.1 ou o envio

da documentação constante do subitem 7.4.8.2.2 deste edital é de responsabilidade

exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema

que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos

computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores

que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse processo,

não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.

7.4.8.3.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões ".png",

".jpeg" e "". O tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 2 MB.

7.4.8.3.2 Não será deferida a solicitação de isenção do candidato que não

enviar a imagem legível da documentação constante do subitem 7.4.8.2.2 deste edital.

7.4.8.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação

constante do subitem 7.4.8.2.2 deste edital. Caso seja solicitada pelo Cebraspe, o


