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ATENÇÃO 
 

PRORROGADAS AS INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO 
DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

 

São 600 vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal, Nível Intermediário, 
Classe “D”, Padrão I. Para se inscrever, o candidato deve ter concluído o ensino médio 
(antigo 2.º grau) e estar  habilitado para conduzir veículo automotor categoria “B”, no 
mínimo. As vagas serão distribuídas nas 26 Unidades da Federação e no Distrito Federal.  
A jornada de trabalho é em regime de escala de revezamento e a remuneração inicial é de 
R$ 2.762,80. 
 As inscrições poderão ser feitas até o dia 5 de abril, nas agências da CAIXA listadas 
no Anexo III do edital de abertura, por procuração e via Internet. Para efetuar a inscrição 
nas agências da CAIXA, o candidato deverá  preencher o formulário fornecido no local de 
inscrição, pagar a taxa de R$ 48,00 e apresentar cópia legível de documento de identidade. 
 A inscrição via Internet poderá ser feita até as 20 horas do dia 7 de abril, observado 
o horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/prf. O 
pagamento da inscrição via Internet poderá ser efetuado por meio de débito em conta-
corrente, para correntistas do Banco do Brasil; nas lotéricas, por meio de documento de 
arrecadação ou na rede bancária, por meio de boleto bancário. 
 A seleção será realizada em duas etapas: a primeira destina-se à  admissão à 
matrícula no Curso de Formação Profissional de Policial Rodoviário Federal e será 
executada pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) da Universidade de 
Brasília (UnB) e a segunda etapa consistirá de Curso de Formação Profissional, a ser 
realizado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal.  
 A primeira etapa consistirá de prova objetiva, de prova de capacidade física, de 
avaliação psicológica e de exames médicos. A prova objetiva será realizada em cidades 
listadas no edital de abertura, no dia 12 de maio de 2002. O candidato realizará as demais 
fases da primeira etapa na capital do Estado em que efetuou sua inscrição. 
 Maiores informações podem ser adquiridas no Edital n.º 1/2002 – PRF, de 28 de 
fevereiro de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 1.º de março de 2002, afixado 
nos quadros de avisos do CESPE, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala norte, 
subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, e disponível na Internet, no endereço eletrônico 
www.cespe.unb.br, ou por meio do telefone (61) 448–0100.  
  


