MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE
NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
COMUNICADO
O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB),
tendo em vista a convocação para o Curso de Formação Profissional (CFP), comunica o disposto a seguir.
1) Para as atividades do CFP, os candidatos a todos os cargos deverão levar os seguintes materiais:
a) traje social (terno para os homens e social discreto para as mulheres);
b) tênis preto apropriado para corrida;
c) meias tipo “soquete” branca lisa (para uso diário com tênis e/ou coturno);
d) meias tipo “social” preta lisa (para homens);
e) sapatos pretos;
f) bermuda de laicra, na cor preta lisa (para mulheres);
g) short preto liso (para homens);
h) chinelos de dedo, na cor preta lisa;
i) calças jeans ou de brim na cor azul escuro, desde que liso;
j) toalhas de banho (duas, no mínimo);
k) toalhas de rosto (duas, no mínimo);
l) material de higiene pessoal;
m) casaco de Tactel® na cor preta (liso).
2) Além dos materiais listados no item 1, para as atividades do CFP, os candidatos ao cargo de Agente
Penitenciário Federal deverão também levar os seguintes materiais:
a) cinto de náilon preto com Velcro de 3,5 cm;
b) coldre de perna em náilon (compatível com pistolas de porte médio (PT24/7, cor preta, modelo para
perna (robocop), empunhadura para destro ou canhoto (a depender do caso);
c) boné preto liso, sem adorno ou propaganda;
d) fiel retrátil;
e) porta-carregador duplo para pistola 15 tiros em náilon preto;
f) porta-lanterna;
g) porta-algema;
h) protetor auricular;
i) óculos de proteção para aulas de tiro em acrílico transparente;
j) porta-tonfa;
k) calças ripstop na cor preta (duas, no mínimo);
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l) lanterna tática (pequena com dimensões de até 15 cm × 3,5 cm, cor preta, sistema de acionamento
traseiro, bainha/porta-lanterna de náilon para o cinto tático).
m) Cinto Tático.
3) Todos os trajes e materiais previstos deverão ser discretos tanto na tonalidade, quanto na apresentação.
4) Os candidatos de todos os cargos deverão adquirir na Escola de Administração Fazendária (ESAF), em
local a ser indicado no dia da apresentação dos candidatos, os seguintes materiais:
a) camiseta branca de mangas curtas, gola redonda, padrão ESPEN (três);
b) camisa polo, padrão ESPEN (duas).
5) Para o CFP, os candidatos deverão apresentar, nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2014, a seguinte
documentação:
I – título de eleitor (original e cópia);
II – certidão de quitação eleitoral, emitida no endereço eletrônico http://www.tse.gov.br;
III – comprovante de quitação com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino
(original e cópia);
IV – carteira de identidade civil (original e cópia);
V – carteira Nacional de Habilitação válida (definitiva ou permissão para dirigir), categoria B, no mínimo
com data de validade posterior ao dia 5 de abril de 2014 (original e cópia) – somente para o cargo de
Agente Penitenciário Federal;
VI – comprovante de nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, em conformidade com o
subitem 2.1 e 2.2 do Edital nº 1/2013 – DEPEN/MJ, de 29 de abril de 2013, por meio de um dos seguintes
documentos:
a) certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (original e cópia) – para os cargos de 10 e 11;
b) certificado de conclusão de curso de Técnico em Enfermagem e registro no Conselho Regional de
Enfermagem (COREN) (original e cópia) – para o cargo de Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária;
c) diploma, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, do curso de nível superior respectivo, acrescido de registro no órgão de classe
(original e cópia) – para os cargos de 1 a 9;
d) certificado de especialização ou de residência médica com habilitação em Clínica Médica para o cargo 1 e
Psiquiatria para o cargo 7 (original e cópia);
VII – atestado médico original de que está apto para a prática de atividades físicas, expedido há, no
máximo, quinze dias antes do início do CFP, conforme modelo anexo;
VIII – Exame comprovando seu tipo sanguíneo e fator Rh.
6) O resultado final na investigação social, o resultado final na perícia médica dos candidatos que se
declararam com deficiência, o resultado final na primeira etapa do concurso e a convocação para o CFP
serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/depen_13, na data provável de 5 de fevereiro de 2014.
7) O CFP terá inicio no dia 10 de fevereiro de 2014.
Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2014.
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ATESTADO
Atesto que o(a) Senhor(a)__________________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________, encontra-se em boas condições de saúde, estando
apto para prática de atividades físicas do Curso de Formação Profissional para os cargos de Agente
Penitenciário Federal, de Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária e de Especialista em Assitência
Penitenciária, do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça.
___________, _____ de ________ de 2014.
____________________________________________
Carimbo (ou identificação no cabeçalho), CRM e assinatura do médico
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