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 12/2012 – DGP/DPF, DE 14 DE JUNHO DE 2012
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL - SUBSTITUTA, torna pública a retificação da informação
do local para acesso à Internet no estado do Amazonas, contida no subitem 4.3, e dos subitens 11.5.4 e
14.1 do Edital nº 9/2012 – DGP/DPF, de 10 de junho de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 11 de
junho de 2012, bem como do subitem 3.4 dos objetos de avaliação referentes ao Raciocínio Lógico,
constantes do Anexo I do referido edital, conforme a seguir especificado.
Torna pública, ainda, a exclusão dos subitens 11.5.5 e 11.5.6, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do referido edital.
(...)
4.3 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, o CESPE/UnB disponibilizará locais com
acesso à Internet, nos endereços listados a seguir, no período entre 10 horas do dia 18 de junho de 2012 e
23 horas e 59 minutos do dia 9 de julho de 2012 (horário oficial de Brasília/DF), observado o horário de
atendimento de cada estabelecimento.
Endereço
UF
Cidade
Local
(...)
Avenida Getúlio Vargas, nº 370 –
AM
Manaus
Cybernet - Café
Centro
(...)
(...)
11.5.4 Será considerado apto na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 5,00
pontos.
(...)
14.1 A nota final na primeira etapa do concurso público será a soma algébrica da nota final obtida na prova
objetiva e da nota final obtida na prova discursiva.
(...)
ANEXO I
(...)
RACIOCÍNIO LÓGICO:
(...) 3.4 Leis de De Morgan (...)
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