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 DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
EDITAL Nº 5/2014 – DGP/DPF, DE 10 DE JANEIRO DE 2014
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL, em razão de erro material, torna públicas a retificação das
notas das candidatas Bianca Alves de Oliveira, nº de inscrição 10023575, Luiza Alves Amaral, nº de inscrição
10006726, e Mariana Isidoro Zanardi do Prado, nº de inscrição 10022760, constantes do subitem 3.1 do
Edital nº 40/2013 – DGP/DPF, de 23 de dezembro de 2013, e a inclusão da candidata Bianca Alves de
Oliveira, nº de inscrição 10023575, no subitem 5.1 do referido edital, bem como os procedimentos da
avaliação de títulos para a referida candidata, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados
os demais itens e subitens.
[...]
3.1 Resultado final na prova oral, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem
alfabética e nota final na prova oral.
10023575, Bianca Alves de Oliveira, 8.25 / 10006726, Luiza Alves Amaral, 8.85 / 10022760, Mariana Izidoro
Zanardi do Prado, 8.90.
[...]
5.1 Convocação para a avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato
em ordem alfabética.
10023575, Bianca Alves de Oliveira.
[...]
1 DOS PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
1.1 A candidata convocada para a avaliação de títulos disporá dos dias 14 e 15 de janeiro de 2014, no
horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), para a entrega dos títulos, no
seguinte endereço.
Cidade/UF
Local/endereço
Cuiabá/MT
Instituto Cuiabano de Educação (ICE), Avenida Guilherme Hans, nº 43 – Jardim
Tropical.
1.2 Para a avaliação de títulos, a candidata deverá observar todas as instruções contidas no item 14 do
Edital nº 3/2013 – DGP/DPF, de 9 de maio de 2013.
1.3 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local estipulados no
edital de abertura e neste edital.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O resultado provisório na avaliação de títulos da referida candidata será publicado no Diário Oficial da
União
e
divulgado
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_12_delegado, na data provável de 17 de janeiro de 2014.
MARCOS AURÉLIO PEREIRA DE MOURA
Diretor de Gestão de Pessoal
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