PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
DE OFICIAL DE INTELIGÊNCIA E DE AGENTE DE INTELIGÊNCIA
EDITAL Nº 35 – ABIN, DE 2 DE JUNHO DE 2009
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE
INTELIGÊNCIA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de
suas atribuições legais, torna pública a convocação, para a realização de exame toxicológico, dos
candidatos matriculados nos Cursos de Formação em Inteligência (CFI), que tiveram início em 30 de
março, 22 de abril e 11 de maio de 2009, referentes ao concurso público destinado a selecionar
candidatos para o provimento de vagas nos cargos de Oficial de Inteligência e de Agente de Inteligência
integrantes do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), em
conformidade com o inciso VII do art. 8º e com o inciso V do art. 9º da Instrução Normativa nº 001ABIN/GSIPR, de 6 de agosto de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 7 de agosto de 2008, com
o parágrafo único do art. 2º da Instrução Normativa nº 003-ABIN/GSIPR, de 6 de agosto de 2008,
publicada no Diário Oficial da União em 7 de agosto de 2008, e com os subitens 8.1 e 8.3 do Edital nº 1ABIN, de 12 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 13 de agosto de 2008.
1 Convocação para realização de exame toxicológico, na seguinte ordem: nível, cargo, turma e número
de inscrição.
1.1 NÍVEL SUPERIOR
1.1.1 OFICIAL DE INTELIGÊNCIA
1.1.1.1 PRIMEIRA TURMA DO CFI
10000338 / 10000887 / 10006621 / 10007247 / 10013358 / 10016006 / 10018747 / 10018765 /
10019005 / 10019588 / 10020837 / 10022420 / 10023085 / 10028638 / 10030569 / 10031584 /
10033259 / 10033383 / 10035697 / 10037271 / 10039641 / 10043781 / 10044046 / 10046450 /
10049032 / 10049993 / 10052212 / 10054168 / 10060540 / 10073175 / 10074469 / 10078226 /
10095579 / 10099589 / 10112667 / 10128750 / 10132936.
Candidatos sub judice, na seguinte ordem: em ordem de número de inscrição. 10004297 / 10096841.
1.1.1.2 SEGUNDA TURMA DO CFI
10003539 / 10004401 / 10005824 / 10005933 / 10007268 / 10007506 / 10011113 / 10017081 /
10017921 / 10020068 / 10021722 / 10022387 / 10024465 / 10025053 / 10031615 / 10032982 /
10036787 / 10037955 / 10038733 / 10041682 / 10042670 / 10045946 / 10046466 / 10046746 /
10048832 / 10051991 / 10052912 / 10055475 / 10059872 / 10060597 / 10071412 / 10075771 /
10085152 / 10088654 / 10094384 / 10094733 / 10105047 / 10109359 / 10142615.
Relação dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição. 10009681 / 10038408 /
10097986 / 10099130.
1.2 NÍVEL MÉDIO
1.2.1 AGENTE DE INTELIGÊNCIA
10000728 / 10003088 / 10005356 / 10005411 / 10006344 / 10007916 / 10012084 / 10012876 /
10016046 / 10029030 / 10033420 / 10034027 / 10040297 / 10042254 / 10043971 / 10047630 /
10049935 / 10057979 / 10058042 / 10064429 / 10070628 / 10076147 / 10081234 / 10083788 /
10098371 / 10104200 / 10109937 / 10113260 / 10121615 / 10135184.

2 EXAME TOXICOLÓGICO
2.1 O candidato deverá realizar exame toxicológico, com laudo, para a detecção do uso de drogas
ilícitas, a partir de amostras de materiais biológicos (cabelos, pelos ou raspas de unhas), doados pelos
candidatos, com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, abrangendo, pelo menos, os seguintes
grupos de drogas: cocaína e derivados; maconha e derivados; metanfetaminas; anfetaminas (padrão
abusivo); ecstasy (MDMA e MDA ); opiáceos e derivados (padrão abusivo); e, peniciclidina (PCP).
2.2 A Comissão de Seleção só aceitará laudos de exames toxicológicos de laboratórios que realizem o
exame de larga janela de detecção (mínima 90 dias).
2.3 No corpo do laudo do exame toxicológico deverão, obrigatoriamente, constar informações sobre a
cadeia de custódia, com os seguintes campos: identificação completa e assinatura do doador (inclusive
impressão digital), identificação e assinatura de, no mínimo, duas testemunhas da coleta; identificação e
assinatura do responsável técnico pela emissão do laudo.
2.4 O laudo deverá registrar resultados, negativos ou positivos, para cada grupo de drogas, quantidades
detectadas, bem como avaliação estatística do padrão de consumo.
2.5 O exame toxicológico será realizado a expensas do candidato e seu pagamento será feito
diretamente ao(s) laboratório(s) especializado(s).
2.6 O resultado do exame toxicológico deverá ser entregue ao Presidente da Comissão de Seleção da
ABIN no local indicado no subitem 2.6.2, em envelope lacrado e identificado com o número de inscrição
e o CPF do candidato, até 30 de junho de 2009, prazo que inclui o tempo necessário para que o
laboratório colete e analise as amostras de material biológico.
2.6.1 O resultado do exame toxicológico deverá ser entregue, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às
18 horas (horário de Brasília), no Departamento de Gestão de Pessoal da ABIN, situado no Setor Policial
Sul, área 5, quadra 1, bloco D, 1.º andar, sala 140, Brasília/DF.
2.6.2 A não apresentação do resultado do exame toxicológico, nas condições e prazo estipulados,
implicará a eliminação do candidato do concurso.
2.7 O candidato que apresentar resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas é
passível de eliminação do concurso público, em conformidade com o inciso V do art. 9º da Instrução
Normativa nº 001-ABIN/GSIPR, de 6 de agosto de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 7 de
agosto de 2008.
2.7.1 O candidato passível de exclusão será notificado a apresentar defesa escrita no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, em conformidade com o art. 10 da Instrução Normativa nº 001-ABIN/GSIPR.
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