MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL (DPF)
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL (DGP)
COORDENAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL Nº 34/2009 – DGP/DPF, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL, no uso de suas atribuições legais, torna públicas a
convocação para a atualização da Ficha de Informações Confidenciais – FIC, a convocação para o teste
de natação da prova de aptidão física e esclarece sobre a entrega das certidões exigidas no art. 6º da
Instrução Normativa nº 003/2009-DGP/DPF, de 23 de julho de 2009, dos concursos públicos regidos
pelos Editais 001/93-ANP/DRS, 024/2004-DGP/DPF e 025/2004-DGP/DPF, para provimento de vagas
nos cargos de AGENTE e ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL.
1 Convocação para a atualização da Ficha de Informações Confidenciais – FIC, na seguinte ordem:
concurso público, cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e decisão
judicial.
1.1 DO EDITAL 01/93-ANP/DRS
1.1.1 ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL
3147000749, Cristiane Ono, AO 95.00.02034-2-4ª VF-SC.
1.2 DO EDITAL 24/2004-DGP/DPF
1.2.1 AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
00133284, Carla Lima de Almeida, AC 2004.34.00.046561-3-TRF-1ª Região / 00070751, Joao Rafael de
Carvalho Monteiro, AO 2005.70.03.0019758-1ª VF-Maringá-PR / 00066405, Roberto Zambianchi, MS
2008.34.00.038111-0-16ª VF-DF.
1.2.2 ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL
00064632, Ariel Tadeu Chaves Guimaraes, AO 2005.34.00.023612-8-16ª VF-DF / 00163175, Ilka Moreira
Lins, MS 2005.34.00.002919-0-9ª VF-DF.
1.3 DO EDITAL 25/2004-DGP/DPF – Regional Amazonas
1.3.1 ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL
00008903, Helido Quadros de Menezes, AC 2005.32.00.000513-8-TRF-1ª Região.
1.4 DO EDITAL 25/2004-DGP/DPF – Regional Roraima
1.4.1 AGENTE DE POLÍCIAL FEDERAL
00012944, Ana Paula Viana de Oliveira Vidal, AC 2005.34.00.023774-3-TRF-1ª Região.
2 Convocação para a o o teste de natação do Exame de Aptidão Física, na seguinte ordem: cidade, local,
data e horário de realização da prova prática de digitação, concurso público, cargo, número de inscrição,
nome do candidato em ordem alfabética e decisão judicial.
2.1 FLORIANÓPOLIS/SC
LOCAL: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Centro de Desportos – Campus Universitário
Trindade
DATA: 24 de outubro de 2009. HORÁRIO: 9 horas e 30 minutos (horário local de Florianópolis/SC)
2.1.1 DO EDITAL 25/2004-DGP/DPF
2.2.1.1 PERITO CRIMINAL FEDERAL – ÁREA 03 – Regional Mato Grosso do Sul
0002810, Marcos Alexandre Andre Batista, Execução de Sentença 2009.60.00.012512-1-2ª VF-MS.
3 DA ATUALIZAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – FIC
3.1 Conforme o Art. 5º da Instrução Normativa nº 003/2009-DGP/DPF, de 23 de julho de 2009, os
candidatos relacionados no item 1 deste edital deverão atualizar a Ficha de Informações Confidenciais
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– FIC, para fins da investigação social e/ou funcional, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpfescrivao2009, para o cargo de Escrivão de Polícia Federal e
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpfagente2009, para o cargo de Agente de Polícia Federal, por
meio do SISTEMA ELETRÔNICO DE PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, no
período de 22 a 30 de outubro de 2009.
3.2 Será eliminado do concurso público o candidato que deixar de atualizar a FIC no prazo e na forma
estabelecida neste edital ou que for considerado não recomendado na investigação social e/ou
funcional.
3.3 Igualmente será eliminado do concurso público o candidato que tiver omitido ou faltado com a
verdade quando da atualização da FIC.
3.4 Antes de iniciar a atualização da FIC, recomenda-se ao candidato a leitura de todos os dados
necessários e que os possua no momento do início da atualização.
3.5 A atualização da FIC não poderá ser interrompido, caso isto ocorra, o candidato deverá reiniciar o
procedimento.
3.6 Ao final da atualização da FIC, o sistema eletrônico gerará um recibo. Este recibo é o comprovante
que o candidato concluiu esta fase do concurso público.
3.7 Após a emissão do recibo, o sistema eletrônico não permitirá a alteração dos dados inicialmente
informados, permitindo apenas novas atualizações.
3.8 Durante todo o período do concurso público, o candidato deverá manter atualizados os dados
informados no SISTEMA ELETRÔNICO DE PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS, inclusive durante o Curso de Formação Profissional até a sua nomeação e posse, sob
pena de eliminação do certame.
3.9 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem o preenchimento e/ou a atualização da FIC.
4 DAS CERTIDÕES
4.1 A entrega das certidões previstas no Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2009-DGP/DPF, de 23 de
julho de 2009, será realizada no período provável de 30 de novembro a 18 de dezembro de 2009,
conforme edital específico a ser publicado.
4.2. As certidões emitidas pela rede mundial de computadores (internet) são válidas, desde que
emitidas com certificação digital.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 A relação dos candidatos eliminados do certame por deixarem de atualizar a FIC no prazo e na forma
estabelecidos neste edital serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpfescrivao2009, para o cargo de Escrivão de
Polícia Federal e http://www.cespe.unb.br/concursos/dpfagente2009, para o cargo de Agente de
Polícia Federal, na data provável de 10 de novembro de 2009.

JOAQUIM CLAUDIO FIGUEIREDO MESQUITA
Diretor de Gestão de Pessoal
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