MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL (DPF)
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL (DGP)
COORDENAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL
EDITAL Nº 27 – DGP/DPF, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL torna públicos os procedimentos para a sessão pública de
definição dos textos que serão sorteados para a prova prática de digitação, referente ao concurso público
para provimento de vagas no cargo de ESCRIVÃO DE POLICIA FEDERAL.
1 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SESSÃO PÚBLICA
1.1 A sessão pública para definição, por meio de sorteio prévio, dos envelopes contendo os textos da prova
prática de digitação será realizada no dia 14 de novembro de 2013, às 14 horas, no Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico (CDT) – Auditório (Térreo) – Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa
Norte, Brasília/DF.
1.1.1 Para efeito de sorteio, nos termos do subitem 4.8 do Edital nº 21 – DGP/DPF, de 14 de outubro de
2013, haverá, para cada horário de convocação, dois malotes contendo os textos definidos na sessão
pública, por meio de sorteio prévio.
1.1.1.1 Após o sorteio prévio dos envelopes contendo os dois textos definidos na sessão pública para cada
horário de convocação, os envelopes lacrados serão colocados nos malotes que serão fechados na presença
do público, dos membros da comissão do concurso e dos representantes do Centro de Seleção e de
Promoção de Eventos (CESPE/UnB). Os malotes serão lacrados e receberão, ainda, um termo de
autenticação, o qual será assinado por representantes do público presente.
1.2 Durante todo o trajeto percorrido, desde a saída do CESPE/UnB até o retorno a esse Centro, o material
da prova de digitação será filmado.
1.3 A sessão pública para definição dos envelopes contendo os textos da prova prática de digitação será
gravada, exclusivamente, pelo CESPE/UnB, em sistema de áudio e vídeo ou por qualquer outro meio que
possibilite a sua posterior reprodução. Não serão fornecidas, em hipótese alguma, a cópia e a transcrição
da referida gravação.
1.3.1 O público interessado em assistir a sessão pública deverá chegar ao local de realização da sessão com
antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para seu início.
1.4 Em hipótese alguma o público poderá fazer filmagens, tirar fotos, fazer anotações ou qualquer tipo de
registro.
2 DA DEFINIÇÃO DOS TEXTOS – SORTEIO PRÉVIO
2.1.1 Data e horários de convocação para o sorteio.
Dia 17 de novembro de 2013.
1ª Convocação: 8 horas – dois malotes para sorteio
2ª Convocação: 9 horas e 30 minutos – dois malotes para sorteio
3ª Convocação: 11 horas – dois malotes para sorteio
4ª Convocação: 14 horas – dois malotes para sorteio
5ª Convocação: 15 horas e 30 minutos – dois malotes para sorteio
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