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6.14.7.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento
técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual a banca examinadora explica ao
candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas.

6.14.7.2 O resultado obtido na avaliação psicológica complementar poderá ser
conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato com o auxílio de um psicólogo,
constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo, no local e perante a banca
examinadora.

6.14.7.3 O psicólogo contratado pelo candidato se for o caso, deverá
apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro
no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de
Psicólogo.

6.14.7.4 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, será
apresentado ao psicólogo constituído e apenas a esse, os manuais técnicos dos testes
aplicados durante a avaliação psicológica complementar.

6.14.7.5 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar
a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão tampouco retirar, fotografar e(ou)
reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do
candidato.

6.14.7.6 O candidato e o psicólogo contratado, quando for o caso, somente
poderão ter acesso à documentação pertinente à avaliação psicológica complementar do
candidato na presença da banca examinadora.

6.14.8 Após a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, o candidato
que desejar poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo
representante.

6.14.9 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório
na avaliação psicológica complementar disporá de dois dias úteis para fazê-lo.

6.14.10 Será facultado ao candidato anexar outros documentos ao interpor seu
recurso. Contudo, deve-se observar que o recurso administrativo levará em conta os
resultados apresentados pelo candidato na avaliação psicológica complementar.

6.14.11 A banca avaliadora dos recursos será independente da banca
examinadora, ou seja, será composta por servidores da Polícia Federal, com formação em
Psicologia e lotados na Academia Nacional de Polícia, devidamente inscritos e ativos no
Conselho Regional de Psicologia, que não participaram das outras fases da avaliação
psicológica complementar.

6.14.12 Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado
inapto na avaliação psicológica complementar, bem como aquele que, após o julgamento
do seu recurso, for considerado inapto.

DELANO CERQUEIRA BUNN

ANEXO I

DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO IRREPREENSÍVEL E
DA IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL DO CANDIDATO

Consoante o disposto no inciso I, do artigo 8º, do Decreto-Lei 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 na 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 da Polícia Federal.

3 A investigação teve 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 A Polícia Federal poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação
social, quaisquer 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;
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 de 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;
II - apresentar documentos falsos;
III - apresentar documentos rasurados;
IV - 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 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 da 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 infringência 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 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.

8.1.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a exclusão provisória na
investigação social disporá de dois dias para fazê-lo, a contar do dia seguinte da
cientificação.

8.1.1.1 O recurso contra a exclusão provisória na investigação social deverá ser
dirigido ao Diretor de Gestão de Pessoal.

8.1.1.2 Caso indeferido o recurso contra a exclusão provisória na investigação
social, o candidato será

definitivamente eliminado do concurso público.
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 da Polícia Federal, ouvida a Coordenação de
Recrutamento e Seleção.

ANEXO II

ATESTADO MÉDICO
Atesto que o(a)

Senhor(a)______________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________, está em boas condições de saúde
e está apto para a prática de atividades físicas do Curso de Formação Profissional para
cargos policiais da Polícia Federal.

___________, _____ de ________ de 2019
____________________________________________
Carimbo (ou identificação no cabeçalho), CRM e assinatura do médico

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Contrato Nº 17/2019 publicado no D.O. de 03/06/2019 , Seção 3,
Pág. 20.

Onde se lê: Vigência: 15/05/2019 a 15/05/2020
Leia-se : Vigência: 24/05/2019 a 24/05/2020 Onde se lê: Assinatura:

15/05/2019 Leia-se : Assinatura: 24/05/2019

(SICON - 04/06/2019) 200334-00001-2019NE000318

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Acordo de Cooperação Interinstitucional entre a Polícia Federal da República Federativa do
Brasil (PF) e a Agência Federal de Investigações dos Estados Unidos da América (FBI) cujo
objetivo é desenvolver a troca mútua de informações identificadoras de impressões digitais
em investigações criminais em prol da justiça criminal e do combate ao terrorismo. O
acordo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das Partes, mediante
notificação por escrito, com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência. VIGÊNCIA:
Indeterminada, a partir da assinatura de ambas as Partes. DATA DA ASSINATURA: 18 de
março de 2019.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Extrato de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Estado da Justiça
e Segurança Pública do Estado do Amapá e o Ministério da Justiça e Segurança Pública por
intermédio da Polícia Federal, cujo objeto é a cooperação técnica e operacional entre os
partícipes, com vista ao desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum,
voltados para o treinamento de recursos humanos, para o desenvolvimento e para o
compartilhamento de tecnologias, de informações e de recursos de informática, visando à
harmonização, à extração, à análise e a difusão de sistemas, de dados e de informações,
bem como ao planejamento e ao desenvolvimento institucional. VIGÊNCIA: 60 (sessenta)
meses contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2019 - UASG 200084

Número do Contrato: 00015/2011, subrogado pelaUASG: 200084 - SUPERINTENDENCIA
REG.DEP.POLICIA FEDERAL - CE.
Nº Processo: 08270003964200805.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA .
CNPJ Contratado: 07040108000157. Contratado : COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO -
CEARA CAGECE. Objeto: Fornecimento de agua tratada e coleta de esgosto da SR/ P F/ C E .
Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 20/06/2019 a 20/06/2020. Valor Total:
R$88.400,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800127. Data de Assinatura: 04/06/2019.

(SICON - 04/06/2019) 200392-00001-2019NE800238
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 200386

Número do Contrato: 6/2016.
Nº Processo: 08360004991201698.
DISPENSA Nº 4/2016. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ
Contratado: 34028316001851. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -
TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato 06/2016 - SR/PF/PA por mais 12
(doze) meses, de 20/06/2019 a 20/06/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/02
. Vigência: 20/06/2019 a 20/06/2020. Valor Total: R$71.487,84. Fonte: 100000000 -
2019NE800095. Data de Assinatura: 31/05/2019.

(SICON - 04/06/2019) 200386-00001-2019NE000085
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019 - UASG 200396

Nº Processo: 08375003059201921.
DISPENSA Nº 1/2019. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ
Contratado: 41224791000110. Contratado : CAVALCANTE & DILORENZO LTDA -.Objeto:
Contratação de serviços de transporte dos veículos que serão prestados nas condições
estabelecidas no Projeto Básico. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10520/02, suas
atualizações e legislação correlata. Vigência: 03/06/2019 a 02/12/2019. Valor Total:
R$9.660,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800369. Data de Assinatura: 30/05/2019.

(SICON - 04/06/2019)
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