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 AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
EDITAL Nº 6/2015 – DGP/DPF, DE 14 DE ABRIL DE 2015
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL torna pública a retificação das datas constantes dos subitens
4.1, 4.1.1, 5.1, 5.1.1, 6.1 e 7.3 do Edital nº 5/2015 – DPF/DGP, de 31 de março de 2015, referentes ao
concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Federal, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
[...]
4 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
4.1 Para a avaliação psicológica, a ser realizada no dia 24 de maio de 2015, o candidato deverá observar
todas as instruções contidas no item 13 do Edital nº 55/2014 – DGP/DPF, de 25 de setembro de 2014, e
neste edital.
4.1.1
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_14_agente, a partir do dia 18 de maio de 2015, para verificar
a data, os horários e o seu local de realização da avaliação psicológica, por meio de consulta individual,
devendo, para tanto, informar os dados solicitados.
[...]
5 DA PERÍCIA MÉDICA DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA
5.1 Para a perícia médica, a ser realizada no dia 31 de maio de 2015, o candidato deverá observar todas
as instruções contidas no item 4 do Edital nº 55/2014 – DGP/DPF, de 25 de setembro de 2014, e neste
edital.
5.1.1
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_14_agente, a partir do dia 25 de maio de 2015, para verificar
o seu local de realização da perícia médica, por meio de consulta individual, devendo, para tanto,
informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a perícia médica no local designado
na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
[...]
6 DO PREENCHIMENTO DA FIC
6.1 Os candidatos constantes da relação do item 1 deste edital disporão do período das 8 horas do dia 6
de abril às 17 horas do dia a 30 de abril de 2015, para o preenchimento eletrônico da Ficha de
Informações Confidenciais (FIC), para fins de investigação social, por meio do endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_14_agente.
[...]
7.3 O extrato do resultado provisório no exame médico, na avaliação psicológica, na perícia médica dos
candidatos que se declararam com deficiência e da relação dos candidatos não eliminados no
preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais será publicado no Diário Oficial da União, e o
respectivo
edital
será
divulgado
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_14_agente, na data provável de 9 de junho de 2015.
[...]
LUIZ PONTEL DE SOUZA
Diretor de Gestão de Pessoal
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